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FAMlh;ci TYCH, CO JUZ NIE WRÓC,

po\vif;cam

Ach, jak nam znan te wygnacze dae
Z ojców i dziadów opowieci smutnej!

Te Orenburgi, Samary, Urale

I Anhellego biay kraj pokutny.

Usiany komi, co le bez krzya.
Oczekujce, czy si Dzie nie zblia?

(Or-Ot, Do Polaków w Rosji).





WSTP.

Jedno Rosji.

Popadszy w niewol carsk jako oficer

istrjacki nad rzek Nid w^r. 1914, a w bolszewick

jctko oficer polski nad Jenisejem w r. 1920, — prze-

Yf>'Szy w cigu wojny wiatowej wród rónych
gromadek wygnaców polskich wszystkie perype-

tje dramatu dziejowego naszego narodu, od roste-

rek orientacyjnych na pocztku do ostatniej trage-

dji legjonowej na Syberji, ju za wolnej Polsski, —
przewdrowawszy w tych siedmiu dugich latach

Rosj i Syberj wzdu od Moskwy i Wogi do Angary

i Aniuru, — pK)zna^'sz\^ na tych przestrzeniach na-

ród rosyjski wszerz i wgb, od ksit, uczonych

i artystów mosikiewskich w r. 1915, do chopyów sy-

ber}-jskich, katorników sachaliskich, rozbójników

z tajgi i zbrodniarzy po wizieniach w latach osta-

tnich, — napatrzywszy si dowoli mnogim szcze-

pom innym od Wotjaków i Tatarów po tej stronie

Uralu, do Chiczyków i Jap>ocz3."ków na Dalekim

Wschodzie, — miaem prawo przej p>o powrocie

ad przyjació krakowskich powitanie w sowach
Odyssei, e ^wielum ludzi pozna i miasta i myli*.

Siedem lat w Rosji. %



Ale miaem te powód, jak Odysseus na go-

cinnym dworze Aklnoja, wezwany do opowiada-

nia swych wrae rodakom, zawoa bezradnie:

))Co wpierw, co potem powiem, a co na ostatku ?«

Teraz, gdy cay ten kb wydarze jest jeszcze

tak blaski, gdy jeszcze si nie rozejrzaem w pooe-
niu, potrzebach i interesach naszego spoeczestwa
w kraju, gdy wreszcie ju mnie przemonie wciga
w wir nowych prac i zada ycie pastwowe pol-

skie, — trudno o naleyt perspektyw i naleyte

skupienie, by rozróni i odrzuci to, co stanowi do-

niose i dramatyczne pirzygody osobiste tylko, a uwy-

datni jedynie i dobitnie to, co moe by zajmujce
i poyteczne dla ogóu Polaków.

Ciekawo ogóu tego w chwili obecnej oczy-

wicie skieroiwana jest przedewszystkiem na so-

wieck republik rosyjsk, jej stan teraniejszy

i widoki na przyszo. Jednostronnie t tylko cieka-

wo zaspokaja nie mam zamiaru. Po pierwsze dla-

tego, e wypadoby wtedy porusza si prawie wy-

cznie na tierra del fuego, na wulkainicznym grun-

cie djagnoz i prognoz polityczno-socjologicznych

i spoirów partyjnych. Powtóre za i nadewszystko

dlatego, e przeywszy w Rosji okresy wszystkich

rzdów: carski i pierwszy rewolucyjny w Europie,

bolszewicki, reakcyjny i powtórnie bolszewicki

w Azji, a wreszcie obecn kapitulacj ko^munizmu

w Moskwie, patrz na cztery z gór lata rzdów so-

wieckich z szersizej perspektywy ni ci, dla których
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'vrawe i wiee wraenia z ^Republiki Radziec-

...^ji zabamsiaj pogldy na wszystkie inne przesze

i przj'sze siany Rosji. Nieraz mówiem artobliwie,

e mam pewn podstaw do zupene] neuUalnoci

w sprawach we\Mitrznych pastwa rosyjskiego, bo

nie byo w tych siedmiu latach adnego rosyjskiego

rzdu, którjiiy nie by stosowa do mnie osobicie

represji. Nie mam o to do nich pretensji, bo kademu
z nich do krwi napsuem imojem postepHDwaniem

jako Polak. Ale stwierdzam, e w rezultacie wszyst-

kiego teraz wyraniej ni kiedykolwiek i moe >\^-

raniej od wielu innych uwiadamiam sobie jedno-

lito rosyjsikiego charakteru narodowego, cigo
dziejów Rosji i fataln rozrv\ojow konieczno
wszystkich tych dramatycznych przemian, przez ja-

kie Rosja -w ostatnich latach ku zdumieniu caego
wiata przesza. Nie jestem, jak ci, co patrz z ze-

wntrz, olniony bogactwem i potn rozmaitoci
przejawów psychiiki tego narodu, raczej widz teraz,

patrzc wstecz, w ca^in korowodzie zdarze je-

dno duchow i w caym kalejdoskopie okropnoci
zasadnicz prostot podstawowych zagadnie i roz-

wiza.
Przed wojn Rosja dla mnie, jak dla Icadego

przecitnego Europejczyka, bya krajem »nieogra-

niczonychj moliwoci «, dziwów bez koca i bogactw

mewj-czei-panych, zarówno w onie ziemi, jak w du-

ludu. Krain nieograniczonych moliwoci po-

zostaa dla mnie Rosja i teraz, o ile chodzi o tei wspa-

niae niespodzianki, jakiemi obdarzaj nas od czasu

r
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do ozasu wyaniajce si z tego olbrzymiego rezer-

wuaru ludzlkiego twórcze genjusze. Ale, o ile chodzi

o zjawiska spoeczne i czyny zbiorowe, wszystko,

co si w Rosji dzieje, ukazuje mi si teraz raczej jako

nieodrodny plon, wyrastajcy na jednakowej gle-

bie duszy narodowej z posiewu setek lat niewoli.

Zmian, jaka w tym wzgldzie zasza w moich

'pogldach na Rosj, na podstawie siedmiu lat po-

bytu w niej, porównabym z t zmian, jaka za-

sza w moim stosumku do najwikszej postaci w jej

literaturze — do L w a Tostoja. Przed wojn
razetm z ca Europ czciem w nim jedne z tych

wielkoci oigólno-ludzikich, które daleko przera-

staj granice jednego narodu, kraju i pokolenia.

W uniesieniu nad wiatowym i nadludzkim rozma-

chem jego nauk i rozmyla moralnych, nie mogem
z^vraca uwagi na to, co w nim iw nich jest specy-

ficznie plemiennego. Teraz po siedmiu latach poy-

cia z Rosjanami, nie przestajc uwielbia go jako

znakomitego artyst literackiego, nauczyem si

jednak zarazem ocenia i rozumie, jak typowo ro-

syjskim, jak cile zwizanym z geograficznemi

w^arunikami ycia rosyjskiego jest ten muycki fata-

lizm, to ubósitAviende hezwadu, które mmie, Polaka,

wycho^vanego w kulcie Napoleona, tak dranio

w^ »Wojnie i pokoju « pod potworn postaci apo-

plektyciznego uosobienia siy rosyjskiej — Kutu-

zowa. Nie jest ju w tern wietle dla mnie Tostoj

tym stupor mimdi, jakim by dawniej. I nie jest ta-

ivam stupor muiuli, lak straszliw niespodziankn
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histonTzn dla mnie i bolszewizm. Jest raczej nieu-

niknionem ogniwem w acuchu losów tego narodu.

Pragnc uwydatni t jedno w nieskoczo-

nej rozmaitoci wypadków rosyjskich, i nie chcc,
by si czytelniik, jak w lesie, gubi w kronice mojego

tuactwa, uzna4em za najwaciwszy, sposób przed-

stawienia rzeczy ten, który u ludzi naszej ery jest

najf>opularniejsz}' — spK>sób kinematograficzny:

w szeregu zdj migawkowych |>ostanowiem prze-

sun przed oczyma publicznoci wybrane obrazy

chwil takich z mojego wygnania, które wyday mi
sie szczególnie charakter}'styczne dla sytuacji dzie-

jowej. Czytelników, ciekawych gównie na obrazki

obyczajowe z ycia rosyjskiego, prosz o przebacze-

nie, jeli wród tych migawek nazbyt wiele si znaj-

dzie scen polskich z Rosji. Ale to jest jedno z zasa-

dniczych dowiadcze, któremi równie mnie wzbo-
gacia duga tuacaka wród obcych: nabraem g-
bokiego przewiadczenia, e tak samo, ja/k subjekty-

wizm osobisty jest nieodzownym pierwiastkiem

kadego ludzkiego czynu, tak samo zabarwienie na-

rodowe, jako nieodzowny skadnik chemiczny,

wchodzi w kady nasz postpek, w kade spostrze-

enie i kad ocen. Tytu angielskiej powieci z y-
cia Rosjan, napisanej przez naszego rodaka Józefa

Conrad-Korzeniow-skiego, Through Western Eyes —
» Przez oczy zachodnie* — musi suy, czy to le,

czy dobrze, take jako charakter^'styka tego cyklu

anegdot jenieckich i wygnaczych.



I.

Na manowcach myli emigracyjnej.

Gdy po siedmiu latach niewoli wróciem do

Krakowa zdrów i ruimiany, a nie zniszczony i apa-

tyczny, wielu moich przyjació dziwny ten objaw

tumaczyo sobie tern, e wprawdzie bied materjal-

nych przeszedem duo, — o tem wtpi nie byo
mona, — ale za to miny mnie te wszystkie udrki
moralne, które przechodzio spoeczestwo w kraju,

postaiwione wobec faktu wojny midzy jednym na-

szym odtwdecznym wrogiem — Niemcami, — a doru-

gim nasz}^m odwiecznym wrogiem — Rosj, na zie-

miach polsikich i o ziemie polskie.

Chc wic przedewszystkieim udowodni, e
tak nie byo: e i my w Rosji, rzuceni fal losów wo-

jennych poza nawias wypadków krajowych, prze-

ywalimy ten straszliwy dylemimal dziejowy nie-

mniej gboko, ni wszyscy inni Polacy. W tym celu

zaczn od dwóch paimitnych dla mnie obrazków

z ycia naszej Emigracji moskiewskiej w r. 1915,

draimatycznie illustrujcych te tragiczne przeycia

duszy polskiej.

Ale wpierw maa przygrywka.
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Dnia 21 grudnia 1914 raku, o wicie, na czele

kompanji 16-go (krako\v-skiego) puku piechoty

obrony krajowej austrjackiej, szedem do szturmu

od botnistych brzegów rzeki Nidy na wzgórza na jk)-

udnie od miasteczka Piczowa, zajte przez Mo-
skali. Gdymy si wdarli wTeszcie do okopów —
A\ któr\'ch nas w ten sam dzie wieczór miaa za-

garn do niewoli piechota rosj-jska — zastaem tam
oficera rosyjskiego, lecego obok karabinu maszy-

nowego, z którego ca-e rano plu na nas kulami. Ju
do olicera dobierali nasi sanitarjusze, zaczj^najc,

jak zwykle, od zegarka, nie od rany. Ranny syszy

wkoo siebie róne >.Rany Bos-kie!"; i sPsia malr
naszych wiarusów, widzi u mnie oficersikie odznaki

i woa: sNiech Pan mnie pyoratuje! Jestem Polak!

«

Dopilnowaem, by go opatrzono i odniesiono, a sam
pomylaem sobie, e ugodzia go moe kula z mo-

-.o pistoletu, bo pro^^adzc szturm, sitrzelaem so-

ijie na odwag >Panu Bogu w okna«, jak si to zwy-
kle robi.

Takie byo pierwsze moje dramatyczne ze-

tniecie oko w oko z tragizmem naszego jx)oenia
narodowego w tej wojnie wiatowej.

W roku 1915, dziki yczliwemu porednictwu
estrudzo-nej opiekunki jeców-Polaków, p. Elbiety

Hulanickiej z Komitetu Poi&kiego w Moskwie, oraz

komendanta stacji etapow-ej dla jecaw% hr. Adama
Rzewuskiego, zostaem uw'olniony na podstawie po-
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rki osobiiste] wiatego i szlachetnego arysto^kraty

rosyjskiego, ksicia Mikoaja Gagarina, i mieszka-

em na dogodnycli warunkaci w miecie, uczestni-

czc w yciu kolonji polskiej i zawierajc cenne zna-

jomoci w wiecie -naukowym rosyjskim.

Królestwo byo jeszcze w rkach Rosji. Upo-

jone manifestem Wielkiego Ksicia, c^zekao na akty

monarsze, majce zici obietnice wodza. Pan Ale-

ksander Lednicki, z prawdzaAYem powiceniem pro-

wadzcy akcj pomocy ofiarom woj.ny, jako prezes

Komitetu Polskiego w Moskwie, zarazem niemniej

gorliwie pracowa nad pogbieniem sympatji dla

nas i zrozumienia dla naszych da wród naszych

przyjació Moskali. Skorzysta w tym celu midzy

innemi z obecnoci w Mosikwie naszego krakow-

skiego profesora Marjana Zdziechowskiego, który

wtedy na zaproszenie rosyjskiego Towarzystwa re-

ligijno-filozoficznego wygosi w sali Damu Pol-

skiego pikny odczyt w jzyku rosyjskim »0 roz-

woju wiadomoci religijnej narodu polskaego «. Pan

Lednicki zebra u siebie w domu grono uczonych, li-

teratów, publicystów i dziaaczy politycznych za-

równo rosyj^skich jak polskich i poprosi profesora

Zdziechowskiego, by zechcia wypowiedzie do nich

odczyt o samorzdzie Królestwa Kongresowego.

Spodziewa si, e dyskusja nad tym tematem da

wytyczne dla projektowanego rosyjskiego samo-

rzdu nowej Polski, i wpynie pouczajco i korzy-

stnie na sfery ustawodawcze i rzdowe. Zgromadzio

si za dugim zielonym stoem we wielkim gabine-



oie p. Lednickiego ze sto osób. Prezydowal najszczer-

szy nasz przyjaciel w ówczesnej Rosji, szlachetny

idealista i entuzjasta — dzi ju zmary niestety —
ks. Eugenjusz Trubeckoj. Wród zebranych re,pre-

zentowane byy róne odcienie pK>\vanej politycznej

opinji ros}'jskiej, od prawicowców, jak profesor

^tynow, do kadetów, jak Miljukow, i neo-sawia-

iiofilów, jak Nowgorodcew i Rybinskij. Byy gowy
tak mdre, jak profesor Kotlarewskij i osawiony
autor projeJcitu autonomji z 1905 r., Kokoszkin. Pro-

fesor Zdziechowski znany jest wród swych przyja-

ó politycznych jako enfant terrible: jak popoch
crzy w sferach ortodoksji katolickiej przez swe

race sympatje dla modernistów, jak póniej zdu-

mia prawic narodow przez sw pen zachwjiu

broszur o Stanisawie Brzozowskim, tak tym razem

przykr niespodziank zgotowa swym dugoletnim
i serdecznym przyjacioom ros}'jskim. Oczekiwali

opisu Królestwa Kongresowego jako zachcajcego
obrazu moliwego wspóycia autonomicznej Polski

z monarchiczn Rosj pod dachem unji per^nalnej.

Tymczasem prelegent na podstawie takich dzie, jak

Smolki Polityka Lubeckiego? i Askenazego ju-
kasiski*, nieu>baganie wykaza konieczno dzie-

jow powstania listopadowego, przedstawiajc, jak

na wsz}'stkie pikne urzdzenia konstytucyjne narzu-

cia sw duszc sie szpiegowsko-policyjna admi-

nistracja carska. Zmieszali si wszyscy. Rybinskij

próbowa ratowa sjiuacj przez odczytanie wier-

sza o ! odwecie za Kalisz*, napisanego przez ran-
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nego strzelca syberyjskiego w szpitalu moskiewskim

po obronie Warszawy, — p. Lednicki przeczyta

ustp o moliwem porozumieniu polsko-rosyJS(kiem

z jakiej publikacji samego profesora Zdiechow-

skiego z okresu 1905 roku, — stary kadecki lis Mi-

Ijukow, zawsze pomny interesów swej imperjalisty-

cznej partji, zaznaczy, e jego zdaniem, profesor

Zdziechows;ki przedstawi rzecz w nazjbyt czarnych

barwach, e dzi ju niema Petersburga, tylko jest

Petrograd, e taka wielopitrowa policja w XX wieku

jest niemoliw, e wrsezcie wrota Szlisselburga

otwieray si nietylko dla ukasis-kich, ale i dla

Rosjan; e wic nie naley traci nadziei, i wywal-

czymy sobie swoje prawa kiedy i my i oni, »byle

tylko wraz«; e trzeba tylko pragn, by Polacy

w przyszoci cilej i bliej si porozumiewali z po-

krewnemi im duchem stronnictwami rosyj&kiemi

(to jest, inaczej imówic, by ,&i wprzgli »bez zastrze-

e « w rydwan polityki kadeckiej). Niewiele to

wszystko pomogo: wieczór zbratania si midzy

wybranymi ludmi obu narodów skoczy si nie-

wtpliwem fiaskiem.

Obrazek drugi, dla serca polskiego przykrzej-

szy, bo ju w samem rodowisku polakiem si roz-

grywajcy.

Niemcy zajli Królestwo, i do Moskwy z fal

uchodcz napyno wiele inteligencji polskiej

z Warszawy. Powstaje tygodnik »Echo Polskie «, po-

wstaje teatr polaki, odbywa si 4azd polski. W tea-

trze w pierwszy wieczór graj »Wesele « Wyspia-
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skiego — oczwicie bez Branickiego i djabów
w carskich mundurach. W kilka dni jK>tem w redak-

cji »Echar odb}^va si wieczór dyskusyjny na te-

mat »Wesela « i jego narodowego znaczenia. Prze-

mawia pan Mieczysaw Limanoiwski, geolog-folklo-

rysta-mistyk, sprowadzajc pierwiastki mylowe
i artystyczne utworu do jakich pra-slowiaskich

skadników psychiki ludowej. Jestemy zachwyceni

jego entu/zijastyczn w\Tiiow, ale nie przekonani.

Przemawia jako drugi, ju wysoce niedorzecznie,

pieiwak z Warszawy, p. Górs^ki, piknym baryto-

nem. Dla niego tre »Wesela jest jasn przepowie-

dni przej^anej przez nas chwih dziejowej. Wer-
nyhora, to budzcy nas do czynu i nowego ycia na-

ród rosyjski, biay ko — to pK>tga wojskowa tego

narodu, pistolety w olstrach — to obaj sprz}'niie-

rzecy na Zachodzie (!), zoty róg — to manifest

Wielkiego Wodza. (W tern miejscu mowy moje kra-

kowsikie nogi same mnie ]X)niosy demonstracyjnie

precz ze sali). Zamieszanie, jak u Lednickiego — dy-

skusja.

Pierwszy zabiera gos nasz poeta Tadeusz Mi-

ciski, stale "^-tedy pozujcy na Mickiewicza tej mo-
sikiew&kiej Emigracji (z racji pewnie pierwszych

trzech liter swego nazwiska): stara si zbagatelizo-

wa »Wesele « jako ;> utwór okolicznociowych. Mówi
ks. Lutosawski, niedawny kapelan legjonów, dekla-

rujc si — waciwie d propos de rien — jako sta-

nowczy zwolennik orjentacji rosyjskiej, i tuma-
czc (jak si to wtedy we Lwowie i Kijowie gosio),
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e orjentacija rosyjska, to jest orjentacja chopa pol-

skiego. Mówi p. Tadeusz Jaworski, wic »We-
sele« z »Wyzwoleniem « i »A:kropolis« w ideow
cao dla ulgi po tym pesymizmie, w który nas po-

gra »W6sele«, a który ja przeciw Limanowskiemu
jako gówn cech artystyczn »Wesela« akcentuj.

Ja w swoj&m p^rzemówdeniu pitnuj interpretacj

Wernyhory przez p. Górskiego jako »mimowoln
zapewne obraz narodu polskiego*. Rozchodzimy
si niepojednani i zmceni na duchu od tego wci-
gnicia dziea wielkiego wieszcza w orbit walk par-

tyjnych, — zarazem ze smutneim przewiadczeniem,

e cho objawy s maostkowe, ale w istocie o wiel-

kie rzeczy chodzi — o ca nasz przyszo, — a my
na jednolity zbawczy czyn zdoby si nie potrafimy.

I chocho ycia emigranckiego przygrywa na^m do

dalszego taca.

Taikiimi meandrami wia si jeszcze przez lata

myl wygnacza polska w stolicy carów.



II.

Radykalizm duszy rosyjskiej.

W fwerwszyra roku pob}iu w Rosji porusza-

em si w Mosk\\ie na ogó wród ludzi o jednako-

^^ych ze mn p(rz\'zrsvycza3eniach kulturalnych, inte-

resach umysowych, upodobaniach artystycznych

i tradycjjinych pK>gldach na pewne zasadnicze

sprawy ogólno-ludzJkie.

Ju \siedy jednaik na jednym przjTiajmniej

przykadzie przekonaem si, jak pod t warstw
p^oloru europejskiego WTglda charakter narodowy
tumów ros^^jsicich, i do czego one s zdolne pod

wpywem hipnozy masowej. Ten pamitny przy-

kad — peny potnej grozy, — to pogromy anty-

niemieckie w Moskwie w ostatnich dniach maja

roku 1915. Id€ w ten dzie przed jwudniem do zna-

iomych polskich, którzv' mnie zaprosili, ju zauwa-

yem' niezwyky ruch na ulicach, i z grupy inteli-

gentnych przechodniów usyszaem uwag, e dziej

^i rzeczy, pirzynoszce hab Rosji. Poniewa je-

aak wtedy — w okresie Suchomlinowa i Miasoje-

)\va — o habie Rosji czsto si mówio, wic nie

'izywiazywaem do tego wikszej wagi. Wieczorem.
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wychodzc na ulk, stanem przed obrazem icie

weresizczaiginowskim. Oto Moskwa, jak za Napo-

leona, w szedziesiciu miejiscach sd pali, uny

i dymy pokrywaj niebo, a po ulicach fal pynie

tuszcza z portretami ca.ra i tradycyjnym przy po-

gromach okrzykiem: »SzapM dio.oj!« (» Czapki

precz! «). Przechodz przez plac przed Teatrem Wiel-

kim i wildze, jak po J:ównych schodach hotelu »Me-

tropole« wali na gór tysicgowy tum, sKinka Niem-

ców po numerach hotelowych. Spdziem niespo-

Itojn noc w moim ówczesnym hoteliiku w a^ódmie-

ciu, ho co chwal wdzieray si do westybulu gro-

mady czerni z zapytaniem, czy niema w hotelu

ausitrjackich Lub niemiecikich poddanych. Su3ba ho-

telowa jedna;k, w interesie caoci urzdzenia hote-

lowego, odpowiadaa przeczco; donosiciel na szcz-

cie nie znalaz.

Wyszedszy nazajutrz ,na ulic Mianick —
pen skleipów i kantorów firm niemieckich lub nie-

mieckie n^ziwiska noszcych, — zastaem j, jak

gbokim niegiem, pokryt kartkami z podartych

i wyrzuconych na bruk ksig handlowych owych

firm. Tu i owdzie sterczay ruiny poamanych ma-

szyn lub leay kupy towarów. Celem pogromów

byo niszczenie dobytku finn niemieckich, ale nie

obeszo si oczywicie i bez grabiena: tramwaje

w pierwszy wieczór wracay do remiz z dachami za-

walonemi zdobycz, szczególnie kodrami, tkani-

nami, bielizn, ubraniami, a o zimierzchu kilkakro-

tnie wid^aem przechodniów — nawet popów, urz-
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dników, studentów — którzy szybko i wstydliwie

zabierali co z lecych ix> ulicach to-warów i nieli

do dooTu. Robota niszczycielska, jak zwykle. u Mo-

skali, zrobiona bya z szerokim rozmachem i bar-

dzo ryczatowo, bo pady jej ofiar take firmy, ni-

czego wspólnego z niemieckoci nie majce — na-

wet nazwiska, — jak handle herbaty Yaughanów, —
pady ofiar take rosyjskie firmy dawnego nie-

mieckiego pochodzenia — a w danej chwili szcze-

gólnie potrzebne i poyteczne dla pastwa i armji,

jak firma aptekarska Ferrejn, której kilka sklep>ów

rozbito, cho wtedy ju panowa na froncie dotkliwy

brak lekarstw.

Miasto w drugi dzie pogromów byo ju uspo-

kojone, bo tumy na dane przez organizatorów po-

gromu haso rzuciy si w okolic miasta, niszczy

wspaniae rezydencje letnie niemiecikiej plutokracji

moskiewskiej.

e pogromy byy, jak zwykle w Rosji, zaini-

cjowane przez saoi wadz rzdo\v, dla odwróce-

- nia uwagi ludu od przestpstw rzdu, tego miaem
naoczny dowód, gdy przy ulicy Mianickiej przed

bogatym sklepem narzdzi metalowych »Kenz i Ska

:

widziaem samochód naczelnika miasta, Adrjanowa,

i stojcego obok saanochodu samego naczelnika,

który si przypatrywa »wycz}'szczaniu « reszty to-

warów ze sklepu. Nie dziwiem si te wcale, gdym
usysza, e jenera-gubernator Moskwy, ksi Jusu-

pK)w-Sumoroikow-Elston, dopiero o czwartej po po-

udniu w pierwszy dzie pogromów dowiedzia si
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w ,swym przedmiejskim paacyku przez telefon z Pe-

trogradu, i w Moskwie s podobno jakie ropu-

chy. A przyklasnem odwadze cywilnej hrabiny

Wiery Bobrisiki&j, która w kilka dni póniej, ziry-

towana biurokratyczn odwlok w zaatwieniu ja-

kiej wanej &pra,wy wojenno-filantropianej, krzyk-

na do zgromadzonych dygnitarzy: .Pogromy urz-

dza umiecie, a onierzom na froncie pomaga nie

umiecie! «.

Takie byo pierwsze moje na wiksz skal

zetkniecie z t kapitaln cech duszy rosyjskiej,

jak jest radykalizm — jednakowo zapamitay

i bezgraniczny w despotycznej zaciekoci i w rewo-

lucyjnem uniesieniu, w ideowym zachwycie i w ni-

szczycielskiej furji, w psiej pokorze niewolnika

wschodniego i w anarchistycznej pogardzie dla naj-

starszych i najczcigodniejszych konwenansów i auto-

rvtetów.

T bezccremonjaln pogard dla konwenan-

sów, ten brak wszelkiego zmysu dla jakiejlkolwiek

tradycji, religijnej czy narodowej, obyczajowej ozy

etykietalnej, poznaem zczasem coraz gruntowniej

jako jedna w kardynalnych cech psychiki rosyjsikiej

na niejednym szczególe zarówno w yciu publi-

cznem, jak i w stosunkach prywatnych z inteligen-

tami rónych warstw, - od arystokracji rodowej

do nauczycieli wiejskich. W domu arystokratycznym

syszaem, jak wychowane w ParA^u, dorose ju^

dzieci, swemu do otyemu ojcu, deklamoway na

imieniny wierszyk Czechowa tej treci: Dwóch lu-
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dzi idzie ulic wiejska, i jeden z nich, widzc kro-

czc przed nimi ogromn winie, mówi: » Patrz,

jaka ogromna winia! rcz, e way ona conaj-

mniej tyle, jak nasz ojciec «. A drugi na to: »Prze-

sadzasz, mój drogi, bo takiej wini jak nasz ojciec,

nieona na cay powiat*.

A od niezwykle wyksztaconego nauczyciela

wifjskiego, gdym jwzeciwko jego krytyce broni
mego dawnego, jeszc^e przedwojennego podziwu dla

wielkoci Tostoja i uy porównania jego pism
Xow3'cn Testamentem, usyszaem sp>okojne i pro-

mie zapytanie: »A czy Pan ksigi Nowego Testa-

mentu tak wysoko ceni?-?.

Na tjTh i niezliczonych innych jeszcze przy-

kadach w rónych klasach spoecznych i okoliczno-

ciach ycia przekonaem si dowodnie, jak zuipenie

brak na czaszce Moskala tego wainego frenologi-

cznego zmamienia, tak silnie rozwinitego na go-
wach europejskich, jakiem jest guz poszanowa-
II i a. Tradycjjna postawa szacunku wobec wszel-

kich przyjtych pogldów, zwyczajów lub urzdze,
wytworzonych przez wiekow prac cywilizacyjn
ludzkoci, zgoa obc jest narodo^si ros}ijskiemu we
szyslkich jego warstwach, od inteligenta, który

piuje na wzgldy przyzwoitoci, i rozrzucajc po
d\^vanie niedopaki papierosów, rozma^^ia ze mn
przy samowarze do czwartej rano o Panu Bogu, gdy
ja chc si wyspa przed jutrzejsz prac, — a do
chopa, co w cerkwi pokony wybija, ale popa w ku-

chni wódk goci i do wietlicy nie prowadzi.
Siedem lal w Rosji. 2
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Waciwio ta moe by zakazu odwieajc
jako reagens pirzeciiw nadmiernemu u wielu z nas

respeMowi dla zatchych powag, ale zczasem i we
wikszych dawkach muisi budzi, u Polaka szcze-

gólnie, gbok odraz. Nasuchaem si przez sie-

dem lat od Moskali rónego autoramentu jedno-

brzmicych zawsze narzeka na nasz polsk nie-

szczero i kamldwc i na nasz brak prawdziwego

demokratyzmu. Nie odmawiajc tym zaTzutom pe-

wnej racji, doszedem jednak przez doiwiadczenia

rosyjslde do przekonania, e milszy mi jest nasz pol-

ski tradycjonaliizm kulturalny i respe'lct choby dla

wiekowych iluzji, uatwiajcych poycie midzy
ludmi, milsza talie ta moe meoo leikkoimylna

i czsto donkiszoc/ka rycersiko, co od szlachty w dó
przenika u nas etyk i etykiet wszystkich stanów,

nili owa mongolska »pryncypjalnoi« i gnuna po

hindusku gboko, ni bezkresowy a przez to i bez-

celowy i bezowocny rozmach w braktowaniu zaga-

dnie, na Zachodzie uwaanych za zaatwione, ni
WTeszcie chamska szczero, waca bez zaprosze-

nia do cudzej duszy, ju nie w kaloszach, jak powie-

dzia Czechow, ale w butach dziegciem cuchncych.

To te, gdy po raz pierwszy po latach rosyjskich

mogem w r. 1921 zamkn si w Delegacji repa-

trjacygneij polsldej w Moiskwie w kole owej katmli-

wej grzecznoici europejskiej i powierzchoiwnej

blagi rozmów towarzyskich, zaslkleflpiem si tam —
otwarcie to mówi — z pewn luboci i nie odczu-

waem piragnienia wystawi nos na nowo midzy
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inteligenck bra rosyjsk, co kade gupstwo co-

dziennego ycia zaszcz}'ca bcngalskiemi ogniami
metafiz}iki lub conajniniej kosztowiiemi fejerwer-

kami pesymistycznego i bezpodnego humoru.
Wród narodu, skonnego z usposobienia do

-osadniczego traktawania wszelkich zagadnie, —
narodu, zawsze gotowego z pogard odrzuci kad
tradycj, bo mu j zawsze dyktowaa brutalna sia
autokracji, — narodu wreszcie, w ogólnej swej ma-
sie tak starannie utrz\Tnywane§o w najgrubszej

ciemnocie, — ocz3^\-lcae zdawna tk\\'iy zarodki

tych potwornoci bolszewickich, któremi Rosja za-

dziN\'ia w naszycli dniach wiat, nie znajcy jej du-
szy. Jest mamjTn wykrtem, chtnie u}'wanym przez

inteligentów rosA-jskich — a i>owarzanym przez nie-

których Polaków, — e bolszewizm, to w}'for\'to-

wana przez rzd niemiecki machinacja ydów, pra-

gncych przez zniszczenie Rosji zemci si za swoje
krz\-wdy. Tyle w tem prawdy, co w równie czsto
powtarzanem usprawiedliwieniu, e wsz}'9tkie kl-
ski carskiej Rosji i cay poprzedzajcy je moralny
rozkad systemu administracyjnego, tak samo jak
i nierozumny ucisk Polaków, spowodowali roz^isiel-

monieni na wysokich stanowiskach Niemcy. Ani
Nowosilcew, ani Murawjew, ani Hurko, ani puch-
tin, ani niezliczeni apownicy i sabrapi po guber-
njach, ani wreszcie tacy zdrajcy wojenni, jak pu-
kowmik Miasojedow i minister Suchomlnow, nie

byli Niemcami, lecz rdzennymi Rosjanaimi. Szlach-

•"'cem rosyjskim ciz}'stej krwi jest take wódz bol-
2*
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szewizmu Lenin. I tu jest ydów niemao, i tam byo

Niemców do, i ci i tamci sprawili wiele, ale me

wszystko i nie sami.

Ju pogromy moiskiewakie r. 1915 day mi

przedsmak tego, do czego zdolny jeM naród rosy]-

s-ki, gdyby nagle otrzyma t wolno, które] nigdy

nie zna. Ju wtedy mona byo z trosk powtórzy

sowa Schillera: Wehe, wenn sie losgelassen!

Tern bardzie] po rewolucgi w marcu r. 1917

wtpi nie mona byo, e wypadki rycho przyjm

]aki okropny obrót. Od pocztku rozdwojenie wa-

dzy (dmojeuAasije), - z jedne] strony oficjalny

Rzd rewolucyjny, z drugie] kontrolujcy Sowiet pe-

IrogradZki - wróyo le i przymiewao wraenie

dzi\mie skadnego i porzdnego przebiegu samego

przewrotu. To atwe i spokogne dokonanie prze-

wiiotu wiadczyo poprostu tylko o tern, e zgniy do

gruntu ustrój carsiki by gotowy do upadku za tkni-

ciem palca.
.

Alarmujacemi symptomami obkania mysli

polityczne] u warstw przodujcych byy ju w pierw-

szych tygodniach po upadku monarchji takie obja-

wy jak uchwaa pirogowskiego Zjazdy lekarzy ziem-

skich, zawsze jednoczcego kwiat inteligencji pro-

wincjonalnej, - uchwaa wyraajca potpienie

Rzdu Tymczasowego a solidarno z Sowietem
^

Co za dziao sie w gbiach narodu, mogem

widzie lepiej ja, co byem wtedy zdaa od centrum,

ni moi mo^skiewscy i pelrogradzcy prz>Maciele pol-
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scy, co w listach zachwycali sic godnym i dostojn>Tji

przebiegiem rewolucji.

Rewolucja zastaa mnie w miaileczku Gazo-
wie, w gubernji wiackiej, gdzie sta ogromny garni-

zon — 7.000 onierz}' puiku zapasowej — i gdzie
ja sam mieszkaem w koszarach wród onierz}'
rosyjskich. Dziki temu miaean sposobno przez
/ereg tygodni i -miesicy ledzi postpujce z dnia
na dzie rozy^ydrzenie masy odackiej i raptowny
upadek wszelkiej dyscypliny wojskowej i spoecznej.
Doszo do takiego paradoksalnego pooenia, e
przez pewien czas ja, oficer ausrjacki w niewoK,
byem jedynym czowiekiem w calem miecie, co
przez kurtuazjj \^ymienia pozdrowienie wojskowe
z oficerami rosj-jskimi, bo wani ich olnierzie ju
im nawet w subie honorów wojskowych nie od-
dawali. Pamitam, jak wysunity p«rzez rewolucj na
stanowisko komendanta miejscowego mody ofi-

er — student z Moskwy — po dugich posiedzeniach
ze sw>Tn komitetem onierskim skary si przede
mn (bo zreszt nie mia przed kim!),,e ju ndjak
obie rady da nie moe. X byo to wszystko jeszcze
w miodowych miesicach rewolucji, w kwietniu
i maju r. 1917. Pamitam te pene troski o prz}-zo rewolucji, poufne rozmowy, jakie ze mn pro-
adzi starszA- podoficer-szewc, jedyny chyba roz-
any i po obywatelsku mylcy czowiek, jakiego

w tej zgrai muyckiej spotkaem. Pamitam ju na
uroczysto 1 maja w r. 1917 takie napisy na czer-
wonych sztandarach rewolucyjnych, jak: >Precz
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z wojn!« i »Precz z buruazj!« Pamitam wreszcie,

e boyszczem masy onierskiej, pierwszym prze-

wodniczcym sowietu miejscowego i gównym de-

magogieTn wród zaogi by postarwmy i wymowny
oficer fcozactlii z Orenburga — Polak, którego pó-

niej na Syberji spotliaem w szeregaci naszej 5. dy-

wizji. Tak saimo i w innych miejscach wypynli na

wiierch powstajcej fali bolszewizmu agitatorzy-

Polacy, jako jednostki najwyksztalcesze i najzdol-

niejsze dio prowadzenia masy rewolucyjnej. A gdzie

nie wyipyinl Polak, tam wypyn yd, jako naj-

sprytniejszy w caej gromadzie starj^ch konspirato-

rów. Rol ydów w ruchu bolszewic/kim dostatecznie

tumaczy wysizy ni u Moslkali spryt i temperament,

i nie potrzeba wcale dla wyjanienia ich wielkiej

wadzy w Bolszewji ucieka si do szerzonej przez

czarnoseciców hipotezy o przygotowanej i zdawna

zorganizowanej intrydze midzynarodowych potg
ydowstwa.



m.

Polacy w Rosji.

Jakim alembikiem dla najprzeróniejszych y-
wioów polskich miaa si sta Rosja, tego pierwszy

wyrany obraz miaem przed oczyma, gdy z Moskwy
w jesieni r. 1915 zostaem rzucony do malo\vniczego

starego miasteczka Rostowa Wielkiego, czyli Ksi-

cego, nad jeziorem Nero w outemji jarosawskiej

na |>ónoc od Mosk^sw. Miasteczko to, siedziba knia-

ziów z czasów, gdy Moskwa nie miaa jeszcze zna-

czenia, posiada swój Kreml, starsz}' od mosikiew^-

skiego, w ni.m ciekawe stare komnaty i przedmioty

urzdzenia, i i. tjTii swoim zamkiem i licznemi rów-

nie starodawnemi cerkwiami, odzvkierciedlajcemi

si w jeziorze, przedstawia widok tak pontny dla

artysty, e ^wielokrotnie ju byo uw\ieczniane przez

malarzy, podobnie jak starowiecli^ie Rotenburg ob

der Tauber w Niemczech.

Otó w Rostowie odbway si naboestwa
katolickie dla nielicznego zastpu katolików miej-

scowych i licznej rzeszy wygnaców wojennych.

W braku kocioa oddao na ten cel sw sal miej-

scowe Ziemstwo. Tutaj w niedziel gromadzi si
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rónobarwny tum. Jecy z pod zaboru austriac-

kiego i niemieckiego, onierze rosyjscy Polacy, wy-

gnacy z przerónych stron Królestwa i kresów

w rozmaitych sukmanach i kapotach, i starzy emi-

granci polscy w mundurach czynowniczych lub cy-

wilnych strojach rosyjskich, wszystko to sd toczyo

razem na mszy w maej saM i w jeden gos pakao,

gdy rozlegay si z ust chóru jenieckiego tak aktu-

alne wtedy sowa naszej pieni »Boe Ojcze, Twoje

dzieci...

«

Obok Polaków byh i Litwini, zarówno dawno

na miejscu zamieszkali, jak i nowo przybyli Nabo-

estwo odprawia ksidz Baltrymas, Litwin, któ-

rego nazwisko dlatego tutaj ze czci wymieniam,

poniewa by jednym z niewielu znanych mi ksiy
litews-kich, co si odnosili lojalnie i yczliwie do Po-

laków. Jak umia, tak wygasza nauk przed msz
w jednym, po mszy w drugim jzyku, modlitwj take

w obu jzykach odm-awia i piewy w obu jzykach

dopuszcza i zaleca. Zdarzyo si, co si zdarzy mu-

siao: e miejscowi Litwini, nieizadowoleni z tak bez-

stronnego dus25pasteirza, wnieli na niego sikarg do

proboszcza jarosawskiego. Tu jednak powtórzya

si biblijna historja odpowiedzi syna Salomonowego

na skargi ydów przeciw twardym rzdom zmarego

ojca: »0n was wiczy biczami, a ja was bd wi-

czy skorpionami*. Proboszczem jairosawskim by
ks. Marjan Tokarzewsld (obecny kapelan Naczelnika

Pastwa), zesany z Baru na Podolu do Jarosawia

nad Wog, jako tradycyjnego miejsca wygnania dla
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niebagonadjonychc kapanów katolickich (jak

arcybiskup Feliski, w nasze dni ruski metropolita

Szeptycki). XiezA\ykle postawny, miay i city w j-
zyku, ten ksidz ju si by wyróni na pierwszym

Zjedzie polskim w Moskwie, we wrzeniu r. 1915,

pitnujc niegocinno braci Sowian .wobec wy-

gnaców polskich. Narobi takie by sensacji przez

wój list otwarty w gazecie do psów jarosawskich

/ podzikowaniem za wspóczucie, okazane zmar-

ym dzieciom wygnaców polskich przez obwchi-
wanie trumdenek, na które miejscowi kotuni rosj-j-

y nawet si>ojrze nie raczyli. Ksidz Tokarzewski

zaraz na pocztku wprawi w zdumienie nabonych,
wasnorcimie przenoszc improwizowany otarz

pod portretu cara na rodku estrady do kta pod
ukno. Ale wiksze jeszcze zdumienie wywoa kaza-

niem, — najbardziej porywajcem, i rozrzewniajco

patrjotycznem, jakie md si w dgu lat wygnaoz)'ch
zdarzyo usysze. Zacz od tego, e by kaptan, co,

majc we Wielki Pitek mówi o mce Chrystusa

Pana, tak by przejty swym przedmiotem, e po
dugiej chwili milczenia zeszed bez sowa z ambony
i tern WA-woa wiksze wraenie, ni najwymow-
niejszem kazaniem. Tak samo i on, ks. Tokarzew-
ski, czsto teraz sów znale nie moe na ogrom
mki mas wygnacz^'ch polskich, rozsianych po Ro-
sji. PrzypK>mnia sobie, e niedawno, gotujc na
na mier winia jwlitycznego Polaka, przy osta-

tniem olejem witym namaszczeniu znalaz u ko-

najcego jeszcze kajdany na nogach. Korzystajc
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z okolicmooi, e zjecha w sam dzie Trzech Króli

1916 r., porówna z Bdem dziecitldem w óbku
rodzc si now Polsk, do której take przychodz

trzej Królowie z podarunkami: Austrjak, Prusak

i MosJkal. Ale dziecitku milsti s pastuszkoiwie, co

pierwsi mu si poikonili, gdy gos Anioa si rozleg.

I porówna potem kaznodzieja to mietnisko kultu-

ralne i mosralne, na jakie los wygnaców rzuci,

z tem, co w domu zostawili; nie omieszka przypom-

nie im wszystkiego, do czego tskni — od chaty

ojcowskiej do gruszy na miedzy i pieska koo cha-

upy _ i zald ich na to wszystko, by w gleb ro-

syjsk korzeni nie zapuszczali. Wzruszenie byo silne

i powszechne, i niejedna zapewne jednostka za-

wdzicza temu kazaniu swe ocalenie moralne. Oczy-

wicie Litwini ze sw skarg spraw prz;egrali,

i ks. Baltrymas dalej msz odprawia.

Z mas wygnacz zetknem si po raz pierw-

szy jeszcze w Mosk^^de, gdy pod jesie pierwsze fale

uchodców ze wschodniego Królestwa jy naipy-

wa w gb Rosji i tumy w Mo^ikwie garny si in-

stynktownie do kocioa katolickiego przy zauku

Miluty&kim. Dziedziniec przed kocioem przedsta-

wia wtedy jedno z wielu prawdziwie dantejskich

widowisk, jakie w tych siedmi/u latach ogldaem:

koczoway tam wpó-zdziczae od strachu i bied prze-

rónych gromady ludu, tam lec na tumokach, lu-
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dzie marli, tam pod goem ni€4)em lub na scenie

teatralnej Domu Polskie- rodziy sie dzieci, jak dzi
rodz si w wagonach pocigów repatrjanokich. Dy-

urowaem dla tych bezradnych i niemal obka-
nych ofiar wojny w biurze informac}'j(nem Komitetu

Polskiego, i nigdy nie zapomn, jak jaki chop
wzi mnie na x>k do kta sali i rozgldajc si na-

wf>ó obedn}Tn wzrokiem wokoo, czy mu gdzie

nad gow nie pknie jeszcze jaki pocisk niemiecki

z aeroplanu, zacz opowiada przyciszonym gosem,
jak pogubi w drodze wród paniki ca sw rodzin.

»\Vygnacy s bardzo nieszczliwi; ale te
kady stara si im |x>maga jak moe<., pisaa wtedy
do mnie wspóczujca Angielka. Wiedziaem co
o tem, bo sam wiedy pracowaem w trzech z dwu-
dziestu piciu sekcyj rozronitego do nieby\vaych

rozmiarów Komitetu Polskiego w Moskwie. Praco-

waem w Sekcji szkolnej, mozolc si razem z war-

szawskimi pedagogami nad zestawieniem takiego

programu dla nowopowstajcych pyolsikich szkó re-
dnich w Moskwie, któryby czjiii zado i wjTnaga-

niom rzdowym rosj^jskim i potrzebom narodowym
jx)lskim. Naleaem dalej oczA'wicie do Sekcji dla

obcopoddanych Polaków, pracujc mudnie i do
beznadziejnie razem z innymi nad ^utworzeniem ta-

kiej organizacji, któraby dawaa jak tak ostoj
i ochron prawn jecom cj-^ilnjTn z pod zaboru

auslrjaCikiego i pruskiego, szykanowanym przez po-

licj daleko bardziej samowolnie ni jecy wojenni
przez wadze wojskowe. Wreszcie w Sekcji doranej
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pomocy na dyurach przygldaem si zlbliska ndzy

wygnaczej. I tu rycho przekonaem si, jaki zaro-

dek zego tkwi w sytuacji, o.krelonej przez przyto-

czone pow}6J sowa Angielki. Istotnie, mnogo
rónorodnych organizacyj ratowniczych staa si

niebawem ródem fatalnej demoralrzacjd rzesz wy-

gnaczych. Jeszcze w Moskwie w samych pocz-

tkach, a potem po innych miej-scach w wyszym

stopniu, staem si wiadkiem znamiennej spekulacji

na filantropj wojenn. Biorc pomoc materjaln to

z tego, to z owego naprzemdan polskiego i rosyjskiego

Komitetu, przejli si psychik ebracz, a w dal-

szej konsekwencji próniack. Woleh y mizernie

po przytuliskach z ndznego -zasiku pieninego,

ni daleko dostatniej z pracy. SprzedaAvali na tar-

gach wyebran odzie, bielizn i obuwie, i speku-

lowali na to, który Komitet lepsze daje zapomogi,

tak samo, jak dzisiejsi repatrjanci spekuluj co do

misyj mocarstw ociennych w Rosji i wybieraj

i zmieniaj poddastwo wedug obfitoci zasików.

Wogóle prosta linja rozw^oju prowadzi od ówcze-

snego rozbitka wojny wiatowej do dzisiejszego re-

patrjanta z Bolszewji, jak go studjowaem podczas

pracy w Delegacji repatrjacyjnej polsikiej w Mo-

skwie z kocem roku 1921, i jest to hnja po^stpo-

wego rozstrojn i rozkadu moralnego, coraz grun-

towniejszego wykorzenienia z natury tych ludzi po-

jcia o zwizku przyczynowym midzy prac a utrzy-

maniem.

Inne objawy demoralizacji obserwowaem
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u tych, których pozwol sobie argonem sowieckim

nazwa sburujami* p>olskimi w Rosji. Do ich i>o-

znalem, szczególnie po miastach prowincjonalnych

w Rosji i na Syberji, a osobliwie na Dalekim Wscho-

dzie, gdzie od wojny rosyjsko-japoskiej ywio
ciemno-spekulncki zarówno rosyjski, jak polsld,

szuka swego Eldorado, i gdzie o kadym prawie

majetniejsz}'m rodaku mona byo sic dowiedzie

od drugiego rodaka — i niestety, nie bez faktycznych

podstaw, — e zdoby swój ^majtek przez praktyki

mniej lub wicej kryminalne. Pozostawiajc jednak

na boku daleko-wschodnich aferz>'stów, nie chcia-

bym o »burujach« p>olskich w Rosji niesusznie le
inówi, ani by dla nich osobicie niewdzicznym.

Do si najadem w dawniejsz\ch latach za ich

gocinnemi stoami rónych tustych potraiw rosyj-

skich, litewskich, a czasem nawet i polskich, do
vx\"piem nie zawsze szlachetnych, ale znsykle moc-

nych trunków. Musz take doda, e cho bardzo

lojalni wobec wadzy carskiej, nie byli moe naogó
bardziej trwoliwi co do stosunków towarzyskich

z jecami Polakami, nieli (jak si teraz dowiaduj!)

kotustwo polskie pod zaborem austrjacki-m w cza-

'e wojny wiatowej w stosunku do jeców-Polaków
z armji rosyjskiej. Prawda, e do tych i dostp przy

starych porzdkach w pastwach centi-alnych by
pono trudniejszy, a w Rosji bogaty czowiek z ko-

neksjami móg zrobi mniej wicej wszystko, co ze-

chcia.

Chc wic tylko teraz, gdy z gbokim smut-
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kiem wspominam te znajomoci, stwierdzi, e o^
buraujów-Polaków pozostawi u mnie pami bar-

dziej przeniknit pienyiastkiem odrazy, nd nawet

koltimerja rosyjska. Widziaem w nich bowiem naj-

jaskrawsze obrazy zruszczenia nie narodowego, lecz

psychicznego i moralnego. I widziaem co gorszego

jeszcze. Rosyjski charakter narodoAvy jest osobliw^i

i w gruncie jednak niepojt mieszanin misty-

cyzmu z materjahzmem, a u tej kategorji dorohkie-

wiczów-Polaików^ przyjmowa si tylko ów gruby

materjalizm i dochodzi do cynizmu w szalbierstwie:

ich dum narodow byw^ay triumfy w^ szachraj-

stwach handlowych nad gupimi Mosikalami! Dzi,

gdy w^szy&tko co yje, rwie si z Rosji so^vieckiej do

raju poilskiego, wraca i tych ludzi wdelu, i powiiksz

oni w Poisce zastpy paskarzy. Chce si doprawdy

zamfen t kart wspr^mnie sowami Dantego: Non

ragionam di lor, ma guarda e passa!

Nie chc jednak — powtarzam — by niespra-

wiedliwym, wic powiem, e wielu z nich przebu-

dzio si narodowo. Nie zapomniaem o tym charbi-

skim miljonerze rodem z Wilna, wzbogaconym na

dostawach dla kolei chiskiej, co wprawdzie w roz-

mowie ze mn jeszcze si p3ia, czy »Pan Tadeusz«

napisany jest proz, czy wierszem, ale w kadym ra-

zie ju pod AMpywem ikraikowsikiego nauczyciela

gimnazjalnego, uczcego jego dzieci, wiedzia i czu,

e to s rzeczy wielkie, wite i wane, e zna je

trzeba równie dobrze, jak 'kursy na giedzie, i jui by

w trakcie zlikwidowania swych grubych interesów



- 31 —

majtkowych na Dalekim Wschodzie i \\7Jazdu do
Ojczzny.

Do kategorji jprzebudzonych, zalicz take —
przepraszajc ich za takie ssiedztwo! — mektór}Th
uczonych polskich z Rosji, co nigdy, bro Boe! Po-
lakami by nie przestali, ale wzbogacajc swemi pu-
bliJcacjainii literatur naukow rosyjsk i przodujc
w ruchu umysowym Rosji, od udziau w yciu pu-
blicznera miejscowych koloupj polskich si uchy-
lali i ogóem speniali doskonale prusk lekcj, dan
raz przez ksicia Bulowa Polakom: e .mog sobie
by doskonaymi Polakami w domu, w rodzinie
i w yciu prj-watnem, byle na arenie ob}'wat©lskiej
jako tacy nie wystpowali. Uczeni ci prawie wTszj^scy

zasiedli obecnie na katedrach uniwers}^eckich pol-
skich. Niektórzy z nich wnieli na swe stanowiska
N\ kraju nieco rosyjskich sposohów mylenia —
szczególnie owej nieznonej ipn-ncypjalnoci;. —
czasem i rosyjskich form obegcia, ale wszyscy bez
A\ yjtku jeszcze w Rosji podczas tych siedmiu lat

z korzeniem si wyzfcyli oiwego rozgi-aniczenia pol-
skoci w yciu pr}-watnem od polskoci w yciu pu-
blicznean.

Do najmilszych i najjaniejszych pamitek, ja-
tvie z Rosji wyniosem, nale liczne znajomoci
z rozsianymi po caym ^^-iecie rosj-jsikim kochan}Tni
naszjTOi k r e s o w c a m i. Dzi, z perspektj-^y dal-
szej i ju nieco kiyiycznej, nie mog coprawda i co
do nich powiedzie, ebym w ich psychice nie wi-
dzia wpywów rosyjskich. Ich baagulska fantazja
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czsto przypomima znane przejawy »szerchkie] na-

tury 'rosyjskiej «, a bezceremonjalny anarchizm lu-

dzi, wychowanych w atmosferze najostrzejszego bez-

prawia i niezbdnej konsipdracji, czsto drani roz-

winity zmys prawny w nas z pod zaboru austi^ac-

kiego, comy wyroli w atmosferze legalnoci. Skraj-

nie postpowe, p-rzewanie socjalistyczne przekona-

nia modch drogich przyjació z kresów szy te zwy-

kle dziwnym sposobem w parze z dziedzicznem, ty-

powo szlagoskiem usposobieniem, które si obja-

wiao odpowiedniemi gestami w yciu potocznem,

dalekiemi od uznania we wszystikich hlinich rów-

noci i godnoci ludzikiej — a wic na ten przykad

hojnem i zgoa nieogldnem szafowaniem wyrazami

»cham« i »chamstwo«. Z tem wszystkiem c^no si

w nich bratni krew — przedewszystkiem krew je-

dnakowej z nasz krwi temperatury, krew nie w^od

i nie ma, jak w yach Moskala, — gorcy, poryw-

czy, polski temperament, tak zasadniczo odmienny

od zadumanej, a raczej zaspanej, azjatyckiej lama-

zarnoci Wielko- i Mao-Rusów.

Ta sama, grajca av duszy fantazja polska, i ten

sam wspólny kontrast w porównaniu z Moskalami,

pomóg nam^am, na obcej ziemi, lepiej ni przedtem

^Y ojczynie zbliy si i zrozumie z K r ó 1 e w i a-

k a m C na których dawniej patrzylimy z ukosa,

jako na blagierów. czyo nas te wispólne poczu-

cie wyszoci kulturalnej wobec Moskala, silniejsze

moe u Królewiaka, ni u innych Polaków, bo pod-

sycane i bezustannemi zach\^7tami Moskali nad
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prekrasn Warszaw c, i górujc rol przemysu

polskiego w Rosji. Wysoko gow nosili — i su-

sznie — ci polscy injTiierowie, co z ramienia firmy

Rudzki i Ska zbudowali najwiksz}' na kontjiiencie

zjatyokim most, osiemnasto-przesowy przez Amur
Koo Chabarowska, i stanowili elit nadamurskiej

kolonj i pol&kiej. Ta sympatyczna grupa, z któr tak

blisko i serdecznie zyem sie w Chabarowsku
w T, 1918, bya ostatni wiksz garstk Królewia-

ków, jaik na wygnaniu spotlvaem; bo w dywizji

{x>lskiej na Syberji w r. 1919 Królewiaków zastaem

mao, gdy wikszo ich suya w korpoisie Dow-
bora i z nim dostaa si ju bya do kraju. aowa-
em tego nafwet bardzo, bo mia towarz\'ska atwo
Królewiaków byaby w tej naszej formacji wojsko-

wej stanowia nieoceniony cement midiZ}' tak nie-

przejednanemi wobec siebie ywioami, jak Galicja-

nie i Poznaczycy z jednej strony, a Polacy wycho-
wani w Rosji — z drugiej.

Powracajc do stwierdzonego ju powyej
faktu atwego porozumienia midz}'^ Galiejaninem

a Królewiakiem na gruncie rosyjsikim, — zawsze

7 rozrzewnieniem wspomina bd, jak mi si ta na-

za jedno }'wo uprz}iomnia, gdym jeszcze w Mo-
kwie w r. 1915 ciska zesanego etaj>em z War-
szawy trzynastoletniego skauta, co mi z dum pra-

wi: >Mój tatu ma pidziesit lat i nigdy nawet
aresztowany nie by, a ja ju wier roku siedziaem
w prawdziwem wiezieniu!?

Oddajc przelotny ukon pci piknej — Pol-
Sicdem lat w Rosji. 3
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kom, co ip'0aiia,gay nam znosi wygnanie i zafwsze

pierw^sze sa sitaAVfliay na apel do kadej akcji spoe-

cznej i ratowniczej, — me mog nie wspomnie z lo-

kaln dum krako'WSilv o spotykanych wszdzie po

Rosji i Syberji byych »baraniarkach«, a take by-

ych studentkach naszej Wszechnicy. Przekonaem

srj na niiejednym przykadzie, e niewiasty, kszta-

cone na kursach Baranie<ikiego, lub w Uniwersyte-

cie Jagielloskim, nabieray w dusz kapitau szcze-

rej polskoci, którego na najodleglejszym rosyjskim

partykularzii starczyo ju potem na zawsze i dla

nich i dla ich dzieci. U takiej byej studentki krakow-

skiej rozczytywaem si w Chabarowsku w dzieach

Brzozowskiego, a znalazem oprócz Bergsona i Ver-

laine'a take Staffa i Wyspiaskiego. U innej — co-

prawda ony rutynowanego konspiratora — goci-

em pokryjomu przez dwa dni w Moskwie w r. 1915,

gdy bezprawnie zjechaem ze wsi do miasta na kon-

ferencj z konsulem amerykaskim w sprawie po-

mocy dla austrjackich i niemieckich poddanych Po-

laków.

Opowiadajc o }^vych znajomych rodakach,

nie godzi si zapomina i o umarych. Stpaem
po ich kociach wszdzie w tej »ziemi mogi i krzy-

ów« polskich, tak obficie wzbogaconej nowemi gro-

bami przez ostatnie lata. Gdy w r. 1917, w Gazowie,

gub. wiackiej, zamknity na warunkach zupenego

odosobnienia, na regulaminowym spacerze z kon-

wojnym zaszedem na cmentarz miejscowy, w kcie

na prawx> od wejcia pod kilku brzózkami ujrzaem
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na ije<in}'Tn giobie t^lice metalow z wymownym
dla mnie napdisem: »jTJst}Ti Popawski, rodem z Wil-

na, umar na \sygnaniu, 25 lipca 1864 roku^. Wie-

dziaem, z kim mam do czjTiienia, i zdjem czapk.

To by mój pierwsz}-^ polski 23najomy w Gazowie.

Ale smniniejsze wraenie od takich mogi ro-

biy jTwe trupy, napotykane na Sybeiji. Mówi o po-

wstacach z r. 1863, ziu/penie zsruszczonych na du-

chu a czsto nawet i jzyfcowo, jak p. B. w Chaba-

rowsku, który przez dugie dziesiciolecia suby
w akcyzie rosyjskiej zapomma zupenie mówi po

polsku, albo p. P. ame, któregomy wprawdzie na

obchodzie ^tyc^niow^^n w Domu Polskim uczcili

jako uczestnika powstania, który jednak faktycznie

po katordze w kopalniach nerczyskich dorobi si

na Dalekim Wschodzie majtku typowym sposobem

dorobkiewiczów rosyjskich, mia sjina o reputacji

\Niecej ni wtpliwej, bo pono rzecznego bandyt
amurskiego, a córki najtypowsze w wiecie Rosjanki,

i to jeszcze arcys\s'obodnego, daleko-wschodniego

autoramenitu, powydawane, jedna za czynownika

rosyjskiego, druga za jeca niemieckiego, a trzecia

za Koreacz}ika.

Ale znoW'U nie chc by niesprawiedliwym.

Obok pana P. na uroczystoci styczmojw^ej w Chaba-

rowsku siedziaa przezacna staruszka pani M., kie-

dy jako dwunastoletnie dziecko z rodzicami swjTni,

ziemianami z Wileskiego, zesana przez Mura-

wjewa-Wieszatiela za Ural. Spdziwsz}' wiek ycia
3*

"^
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na Syberji, jednak \vychoA\ala dwóch synów na ofi-

ceirów polskich.

Nie zapomin le, jak pienytszy komii,sarz bol-

szeA\doki, pod którym w ir. 1920 jako urzdniik so-

A^iecki suyem, — lusarz z warsztatowy portowych

wadywostocikich — z przejciem opowiada mi o tej

garstce starców z r. 1863, którzy dotyciozas yj
w jego rodzinnej Avi'Osce gboko w tajdze syberyj-

slldej, a Idórzy przed laty miieszkaców tej wisi nau-

czyli w!sz^'&tkiego prawie, co ich samych, ich domy

i ycie codzienne podnioso w sfer bytu cywilizo-

wanego. Niemniej rozrzewniiajc bya anegdota,

któr rai opowiada kustosz Muzeum lirasno-jarsikie-

go o niejakim Jezierskim, który gdzie w^ gbi gu-

bernji irkucikiej p»rzez ata cae organiizowa i pro-

wadzi administracj gminn, a dodara tam po

dwóch latach biurowych ^^drówek »biuniaga« od

genera-gubernatoTa irkuckiego, pozbawiajca go

stanowiska za udzia w powstaniu. Znaem staruszka-

powsitaca z Cz:iity ^x Mongolji, co zami szczcia wi-

ta »bro i ody narodowe « naszej polskiej dywizji

na Syberji w roku 1919. zy te niesitey zmieni &i

mogy w zy goiyczy, gdy nasze legjony syberyjskie

zmuszone byy na usugach czarnosecdnncj reakcji

koczakowskiej tumi powistanda ludowe i na g^-a-

bicielskich wyprawach karnych niszczy te zarodki

kultury, jakie stwoirzyli po kniejach i ostpach Sy-

biru ojcowie po r. 1863.

Jako wybiitny przedta\^•iciel owego po-jio-

wstaczego .kuhurtragerstwa. polskiego na Sybe-
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rji, na zaiwsze pozostanie mi w paimieci zmarl>' ju
dzi p. Landy, którego ja^ko o*kazaego, czei-stwego

i peinego ycia stam&zka znaem w Moskwie w roku

1915. Zesany za spraw Waca'^va Si)ero«zews4dego

i jego grupy, zn^ajomy z nasz}'ni obecn^Tn Naczelni-

kiem Pastwa w czasie jego pobytu w Kirisku nad

Len, syn przez dugie lata na caym Wschodzie

Syberji nietylko wród Pola/ków, ale i \\"ród Rosjan,

jako krzewiciel ycia umysowego: by twórc
piienwszego wikszego wydawnicl,wa p>erjodyczinego

w tamtych stronach wiaita, pod nazw »Dalnie-Wo-

stocznoje Obozrenje^ (» Przegld Daleko-Wscho-

dTii«).

Mówiem o znajomodach z umarymi. Jako

ta/kie zetknicie z umarym, wielkim i piknym \\"ia-

tem polskim w pamici mi pozostan niektóre chwile

w r. 1916, gdy mieszkaem w Kazaniu i korzysta-

em z bibijoteki unAYersyteokiej. ywych znajomo-

ci zawieraem wtedy wogóle niewiele, bo mnie co

chwila ograniczano w swobod*zie ruchów, i wicej

przebywaem ^wród niemierteln\xh zmarych, co

na nowo yj« (uAlh ihe immortal dead who Iwe

again), Jak móiwi w jednym z nie^v^elu swych wier-

sz}'- George Eliot. Przytem usposobiaa do tego i isama

ara stolica tatarska. Dawny gród chanów, z ich

zaimkiem ze wzgórza spogldajcym na malO'\NTiicz

Wog, przypomina mi t Nekropolis austrjack,

jak by Graz: i tu i tam zameik z pagórka na rzek
patrz}', li tu i tam spokojna atmosfera uniwersytecka,

i tu i tam dyst}Tngowane ulice cichych paacyków
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(ja.k w Kazaniu Gruziska), i tu i tam du^o zieleni

i parików, a po ndch i tu i tam snuje aie widu eme-

rylów — jeneraów d urzdnik6w\ Monaby zarzuci

pr^zeciwko temu poróiY.iianiu, e Kazaniom chyba

ywszych barw i krzykli\N'^zego ruchu dodaje

obszerna dizielmca tatarslka u stóp europejskiego •

miasta górnego, z jej meczetami i straganami. Ale

Tatar kazaski, to nlie ten haaliiwy przekupie,
;

którego zwykMmy wyobraa sobie zapeniajcym

wszystkie rynki Wschodu: handluje statecznie i z go-

dnoci, i wiksze przynajmniej sklepy tatarskie, -

w jakich bywaem, nale do najsolidniejszych, z ja-

kiem! miaem do czynienia. >ycia « wic w znacz-
j

niu gorczkowego roznamitnienia tutaj niema.

Ale chciaem mówi o zaiajomociach w uanar-

ym sowiecie polsikim, jakiemi wzboigaci mnie Ka-

za. Zorganizowa si wtedy przy Komitecie Pol-

skim w Moskwie Wydziia opieki nad zabytkami

polskiemi w Rosji, i pracowa w nim mój krakow-

ski przyjaciel Marjan Morelo wiski z tym samym nie-

Sitrudzonym zapaem, z jakim dzi tam pracuje zno-

wu na tem samem polu jako sekretarz gówny De-

legacji specjalnej dla rewindykacji zabytków sztuki

i kulturj' przy naszej rzdowej Misji reew.akuacyj-

nej. Otó z inicjatywy Wydziau zabytkowego my,

jecy kazascy, mielimy wówxzas katalogowa rze-

cfzy polskie w bibljotekach kazaskich. Podj si

tej pracy kolega A. Waozura, który wtedy wieo
ukoczy po dugiej pracy w bibljotece uniwersytec-

kiej kazaskiej sw cenn rozpraw o szkolnictwie
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aroruskieni (obecnie wydan nakadem Ossoli-

neum we Lwowie). I oto ujrzelimy w rkach kol.

Waczury drogocenne relikwje polskie z zapylo-

nych pólek bibljoeikd \ka2:asikiej, mianowicie wy-
wiezione ksiki z ksigozbiorów nasz}'ch starych

profesorów wileskich, obu niadeckich, LeleAvela,

Grodeka... Wicej ni róne biae kruki in folio

z XVI i XVII wieku, wicej nawet ni szaira broszurka

urzdowa z r. 1791 pod tytuem »Ustawa Rzdowa
/. dnia 3 maja*, wzruszy mnie jeden niepokany dro-

biazg — pierwsza maa ksieczrka Klementjiiy Ta-
skiej (»Pamitka po dobrej matce«) z w^r-pisan na

tytule niemia rk pocztkujcej autorki dedy-

kacj na cze wielldego Jana niadeckiego: na od-

wrotnej za stronie karty tytuowej rk samego
niadeckiego dla pamici zanotowane byo: >Autoir-

'ka: KlementjTia, najmodsza z trzech córek starego

Taskiego*. By to cay ywy obrazek ze wietnych
dni uniwers\i;ecikich Wilna.

yy zreszt jeszcze w Kazaniu ta-ke wsponmie-
nia o wspóczesnAT^ uozonj^ch polskich, z których

niejeden tam nad Wog karjer docenck lub pro-

fesorsk rozpocz: dwóch takich zajmuje obecnie

katedr}' u nas w Krakowie. W Kazaniu miaem w r-
kach egzemplarz Gramatyki porównawczej Schlei-

chera z obfitemi na marginesie uwagami modego
wtedy profesora Baudouina de Courtenay. Tam te
syszaem anegdot z docenckich dni Wincentego
Lutosawskiego, o której zaiste powiedzie mona:
si non e vero, e ben trouato. Ogosiwszy kurs, nasz
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filozof przerv,'a go po pierwszych kilku wyliadach.

Sftudenci, oo zapacili przecie cizesne, al sd u dzie-

kana Fakultetu. Dziekan wzywa docenta i da wy-

tumaczenia, a ten ze szczerem przejciem poiwiada:

»Panie dziekanie, walczyem ze sob, staraem si

zapanowa nad sob, ale jak Bóg na niebiic, duej
na te gby kamuckie patrze nie rnog!«... Qiiel

giorno piii non vi leggemmo auante.

Na zakoczenie tego rozdziau o Polakach

i rzeczach polskich Ay Rosgi, jeden jeszcze niech mi

^^'olno bdzie wsikrzesi w pamici obrazek z dzie-

jów tego zbratania i zamalgamowania Polaków ró-
nych dzieleic, l\itóre nieraz slkuiteczniej bodaj, ni
w Ojczynie, dokonywao si na wygnaniu. W mo>-

jej samotnej izdebce koszarowej w Gazowie w gu-

bernji wiackiej w r. 1917, czasem pokryjómu i wbrew
rozkazowi wadz wojskowych, wymagajceraiu zu-

penej mojej iizolacji, zibierald s^e na braitni poga-

wdk moi trzej przyjaciele: kowal M. z Trzemeszna

w PoznasJ^iem, jeniec z armji pruskiej, siedzcy

podemn na parterze w areszcie dla szeregowców;

mój jeniecki forysic B., góral od Nowego Scza;

wreszcie stró szpitaliika z podwórka, byy olniea^z

rosyjsiki K. z Siedleckiego. Gdy ci trzej gwarzyli so-

bie w swych roizmaitych narzeczach chopslkich

o rónych porzdkach i obyczajach w swoich stro-

nach rodzinnych, a ja im na rosyjskiej mapie
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Euix>py pokazywaem, jakie przestrzenie zajmuje

^pikna nasza Palska cala, pikna, yzna i nie-

maa., — ^^ledy najywiej chyba czuem si w za-

raniu tego zjednoczonej bylu pastwowego, który

wreszcie dzi Bóg da mi ujrze w pelnem wietle

dnia.



IV.

Dola i niedola jeca wojennego.

Osobn i wan kategorj wród, ludnoci Ro-

sji pa^zez cae te siedem lat stanowili i garstkami

wszdzie jeszcze stanowi jecy wojiny wiatowej.

Niemniejsz po caej Rosji pozostawiaj po sobie

pami jako li,rzewiciele kultury europejskiej, ni
nasi powstacy na Syberji po 1863 r. Niema chyba

talk odlegego zacianka w tym ogromnym kraju,

niiema tak oddalonej chaty, gdzieby me by mile

wspominany jaki »pan« — tak lud powszechnie

zwa jeców bez rónicy narodowoci. Prawda, e
nimb kultury otaoza w wiadomoci chopa rosyj-

skiego w tych wspomnieniach przedewszystkiem

Nieanców, i wznowiona w dzisiejszej Rosji popular-

na wszystl^iego co niemieckie, w tych wspomnie-

niach z pob}i;u jeców ma siln i szeroik podstaw.

Prawda, szczególnie jako zyli si z ludem rosyj-

skim Wgrzy, którzy najliczniej uczestmczyH czyn-

nie w rewolucji bolszewickiej i atwoci tej aklima-

tyzacji dokaizali, e s w pewnej mierze jeszcze psy-

chicznie Nomadami, Ale i rola Polaków jest znaczna,

i sttopie ich asymilacji czsto zdumiewajcy.
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Ze szczególnem zdziwieniem obserwowaem prz}'-

kady zruszczenia Galicjan. Nietylko ludzie zarówno
iiiewyksztalceni, jak nawet wj-ksztaceni, pK>psuli

i skazili sobie jeyk w straszliwy, nieprawdopodobny
sposób — szczególnie grzeszjii tu rodacy z Maopol-
ski Wschodniej, u któr}xh jzyki: polski, ukraiski
i rosyjski, spltay si w kbek nie do rozwika-
nia; — nietylko zarówno chopi, jak inteligenci,

przj-AYo dzi z niewoli do Polski we wielkiej obfi-

toci najniemoliwisze w naszych warunkach ony-
Rosjanki; — ale wród ideowych agitatorów za bar-

barz\'skim kommimizmem d la russe, znajduj si
nauczjTiele ludowi i eks-biiiralic5 z Galicji, a wród
ajentów czerezwyczajki niestety najrdzenniejsi

w wiecie chopi maopolscy, którzj' mazurz ©awet
mówic po rosyjsku.

Objawy te tumacz si chyba w taki siposób,

e lotn na«z natur polsk w tych W5'padkach po-

r\'wa nawskró egzotyczny urok rzeczy rosj-jskich,

prz;yxigala wanie ich obco, niezwyko i no-

wo.
Na szczcie nie brak w obrazie i ban^' zgoa

innych. Niema chyba kolonji polskiej w Rosji,

w któr jecy nie byliby wnieli nowego i niebj^wa-

ego ycia. Sam uczestniczyem w tej robocie nad
Wog w Kazaniu, nad Amurem w Chal)arowsku
i wspominienia z niej do najradoniejszych zaliczam.

Nietylko ja, ale sdz, e i nikt z uczestników nie

zapomni tych wieczornych zebra w suterenach ple-

banji kazaskiej, gdzie w nastroju prawdziwie fila-
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reckim, z ewakuowamymi uczniami szikoy przemy-

sowej wileskiej czyhalimy wieirsze Mickiewicza

o Rosji, rozipaimitywaldmy nauki Trzeciej Czci
Diziadów i prayp-ominali sobie dzieje naszych poroz-

biorowych walk o niepodlego. Nikt chyba te

z byych czonków Komitetu PolskiegOi w Kazaniu

nie zaporani tajnego posiedzenia tego komitetu

w dniu 3 maja 1916 z moim odczytem o Konstytucji,

cho byy w roJk póniej, ju bezemnie, wolne i pu-

bliczne wykady polskie w Kazaniu. Ja w roku 1916

mogem mie tylko jeden publiczny odczyt polski

w Kazaniu — o Szekspirze, w trzechsetlecie jego

mierci, i lo w obecnoci kontrolujcego »prisita'wa«

policj^nego i tylko na skutek usilnych osobistych

stara dzisiejszego mego krakowskiego kolegi, pro-

fesora medycyny Witolda Orowskiego, który jako

przewodniczcy Sekcji kulturalno-owiatowej przy

Polskiem Towarzystwie Pomocy Ofiarom Wojny

by organizatorem owiaty polskiej, a którego go-

cinny dom byli jecy kazascy wdzicznie wspo-

minaj.

Za w Chabarowsku nad Amurem pamitn
i znaczc zaiste bya chwila, gdy my jecy-Polacy,

zgromiadziwszy w naszej przedmiejskiej wspólnej

kwaterze rodaków na obchód rocznicy liistopadowej

w r. 1917, przekonalimy si, e wiele osób z kolonji

polskiej po raz pienvszy u nas ze sob si spotyka

i zaznajamia. Po tym pierwszym poszy liczne inne

wieczory patrjo^yczne, taneczne, odczytowe, w »Do-

mu Polskim <, który powsta przy wspóudziale je-



- 45 —

ów i sta gÓTSTiie ich wysikami organizacyjnemi.

Ale nie chc wiele pisa o tem, czego sam pars

magna fui. Powiem raczej ogólnie, e chliilwui na
wygnaniu w Rosji rol odegra wzgardzony i zbie-

dzony nasz przedwojenny nauczyciel pK>lsiki,

który i w niewoli carskiej i bolszewickiej w obozach
i na robotach, i w wojsku pK)l9kiem na Syberji, jako

poniewierany przez modzików-oficerów pisarz woj-
sikowy lub instimJctor pukowy, umia z prawdzi-

wem powieceniem dochowa wiernoci SAvemu
owiatowemu posamiiictwu i ratowa dusze od
upienia lub zgnilizny. Jako kierownik komisji kul-

turalno-owiatowej w 5. D}'wizji Wojsk Polskich na
Syberji, miaem szczcie korzysta ze wspópracy
caego sztabu takich naucz\xieli-idealistów, którz}'

po pukach tocz}li cik a niewdziczn walk
z technicznemi trudnociami natur}- orgaoizacyjno-

wojsikowej i z biernoci duchow znkanego o-
nierza-tuacza o szerzenie wiedzy, budzenie ruchli-

woci umysowej i tpienie habicego sztandar pol-

:d analfabeityzmu. To te z caem pr2^konaniem od-

daem naleny hod naszemu naucz\Tielstwu wy-
gnaczemu w odcz^Tie, wygoszonym w rocznic
mierci Mickiewicza w r. 1921 w Delegacji Repa-
tijacyjnej Polskiej w Moskwie, gdzie naziwaem tych
naucz}'cieli podoficerami armji narodowej w- zna-

czeniu kocowego rozdziau »Ksig Pielgrzymstwa «

.

I oto po tjin odczj^ie podszed do mnie ze zami
w oczach jeden mody czowiek, pracujcy w Dele-

gacji, i opowiedzia mi, jak to jego, wychowanego



- 46 -

w dalekim Turkestanie czy&to po ix)syjisikii, zrobW

Polakiem podczas wojny Jeniec-nauczyoiel ze Lwo-
wa. Dzi ten modzieniec przeiz ogromne trudnioci

materjalne oruije sobie w kraju drog do &tudjów

uniwersytecikidi. Jest to jeden z wielu znamiennych
przykadów.

Wobec tylu szczegóów o dziaalnoci jeców
poród ludnoci miejscowej, czytelnik, nieobznajo-

miony z w^ewmtrznemi stosunkami rosyjskiemi, go-

tów zapyta, jak to sta si mogo, e jecy wojenoi,

^dc ludizie pozbawieni wolnoci lu'b przynajimniej

pod nadzorem si znajdujcy, weszli tak gboko
w ycie sftayci mieszkaców Rosji i w tak cisy
zdoali wstpi z nimi kontakt?

Odipowied mona da, stosujc do Rosji dow-
cipny aforyzm niemieckiego poety Grillparzera

o starej Anstrji przed rewolucj 1848 roku: Abso-

lutismiis, gemildert durch Schlamperei — » absolu-

tyzm, zagodzony przez niedbalstwo «. Tak samo
administracj rosyjsk \y stosunku do jeców okre-

li mona jako »dziko, zagodzon przez gupot,*.

Czsto coprawda gupota bya nie zagodzeniem,

lecz obostrzeniem dzikoci. Rosja bya tem z woju-

jcych mocarstw, gdzie jecy doznali i najgorszych

losów i najlepszych. Mówi to z caym rozmysem
teraz, gdy po powrocie dowiedziaem si, jak na-

prawd dziao si jecom w pastwach centralnych.

Prawda, oikropnoci w yciu jeców w Rosji
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ju za cai^kich czasów byo wiele. Pisaem w rolcu

1917 -sv licie z Gazowa do redakcji »Echa Polskie-

go* w Moskwie, e pooenie jeców-Polaków we

wielu czciach Rosji przypomina pieko dantejskie,

a gubernja wiacka jest dziewitym pieka tego kr-

giem. Istotnie, list pani Maachows4viej z Polskiego

Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny w Petrogra-

dzie o jej odwied23inach w lasach iewskich — list

ro2:powszechniany w r. 1916 w odpisach wród Po-

laków w Rosji — powinien by opublikowany wród
najbardziej wstrzsajcych dokumentów cieripie

ludzkich z lat wielkiej wojny. Hekatomby jeców na

budowie kolei taszkenckiej na poudniu i murma-
skiej na pónocy — te ostatnie znane Europie dziki

ksidzu profesorowi Trzeciakowi — take s wy'-

mownemi przykadami. Tak samo osawiony tocki

obóz w gubernji orenburskiej, gdzie jeszcze w roku

1915 iprzedstawiciel amerykaskiego Czerwonego

Krzya zasta 1.200 niepogrzebanych trup>ów iyiu-

so\\^xh. Wszystko to zblado tylko wobec wiksz\'ch

jeszcze okropnoci w czasach bolszewic\kich. W obo-

zie dla jecó(w w Gródku Wojskowym koo Kia&no-

jarska, gdzie siedziaem w pocztku roku 1920 z in-

nymi oficerami pols>kiej dywizji syberyjskiej, na kil-

kadziesit tysicy imternowanych tam oficerów i o-
nierzy wojsk koczakowskich, zmaro w cigu zimy

1919 20 wedug samych tylko urzdowych sprawo-

zda 22.000 ludzi na tyfus plamisty. A przez jaki

czyciec pKJltoraroczny przeszli ci moi koledzy ofi-

cerowie polscy, którzy stamtd ju po mojej ucieczce
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z obozu byli przeniesieni do Oniska a stamtd do

Tuy, o tern powinieeby którakolwiek z nich opo-

wiedzie w druku rodakom.

Ale, jeeli dla wielu jeców Rosja bya pie-

kem, dla wielu tysicy staa si grobem, to dla nie-

jednego te bya ona Eldoradem. Ci z jonierz}', Mo-

rzy mieli szczcie odrazu w pocztkach niewoli do-

sta si na roboty gospodarskie do bogatych wie-

niaków w rónych stronach Rosji i Syberji, zazmali

tam dobrobytu materjalnego, o jakim niejeden chop

nasz nigdy marzy nie mia. I byo sporo takich,

którym udao si w odleglejszych AYiejskich zakt-

ikach przesiedzie spokojnie i we w^zgldinym do-

statku wszystkie burze, co przeszy nad Rosj a do

ostatnich czasów: sam widziaem w Delegacji Pol-

skiej w Moskwie pod koniec r. 1921 takich, co nie

amieniwszy przez siedem latjiiiejsca pobytu, wracah

do kraju ze znonych naogo waru.ników. Zno-wu

» spryciarze* z poród onierzy i oficerów, co umieli

wydosta si przez jak protekcj na w-olno po

miastach i wyzyska swe kwalifikacje fachowe

(szczególnie rzemielnicze lub techmiczne), niejedno-

krotnie robili majtki. I dziao si to za czasów car-

skich zarówno jak i pod rzdami boszewicdemi,

tak samo jak i fale represji i pod jed.nemi i pod dru-

giemi rzdami byy zjawisildem w nieobliczalnych

odstpach powracajcem. Wikszo onierzy,

a take cz oficerów, co z rónych miejsc niewoli

cignU si do polsldej dywizji syberyjsidej, mieli

wanie z czasóiw pienvszego rzdu bolszewickiego
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na Syberji nieco uciuanego grosza. EkMiani n^wel,

cboc^ wielu mi to poczyta za herezj, e drugi okres

ndewoLi bolszewickiej, po kapitulacji naszej dywizji,

w latach 1920 i 1921, nie by dla ogóu naszych ixA-

nierzy okresem bez zastrzee najgorszjTn: prawda,

e w odleglejszych miejscach robót rzdowych,
szczególnie po lasach, cierpieli gód, chód i ndz
straszn, ale gros onierz\% zebrane w Krasnojar-

sku i okohcy, w tak zwaeej biygadzie robotniczej,

otrzymjTwao deputat ywnociowy ten sam, co o-
nierze Czerwonej Armji, to znaczy, e przcz wiksz
cz czasu zjawili si lepiej od miejscowej ludnoci
miejskiej. Prawda, e na wyjezdnem do kraju obdar-

to ich z wielu rzeczy potrzebnych, a czekanie na od-

w'le'kajcy si wyjazd po cigniciu z robót ogoo-
cio vde\u zupenie z zapasów, ale mimo to wszystko,

gdym 14 sierpnia 1921 r. na stacji Krasnojarsk e-
gna pierwsz)' transport kolegów z dywizjji, jad-
cych do kraju, musiaem sobie pK>wiedzie, e 1.200

chopa tak zdrowo wygldajcych i tak przyzw^oicie

jeszcze naogó ubranych, z poród Moskali krasno-

jarstkich trudno byoby spdzi.
Jedno atoli trzeba stwierdzi zasadniczo: e

ju za czasów carskich, a tak samo i za tych bolsze-

wicJiich, wszelkie po-lepszenia bytu jeców byy
^\ znacznej mierze dzieem osobistego przemysu,
a w znikomej tylko — uirzdowych uatwie i ulg.

O carskich i rewolucyjnych ulgach dla jeców^-Po-

laków, chocia im zawdziczaem pól roku wolnoci
w Moskwie i rok pracy w bibljotece uiniwersyteckiej

Siedem lat w Rosji. 4
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kazaskiej, nie mog mó^va inaczej, jak 2 ironj.

Byy zmienine jak pogoda kAvietnioAva, daway
uszczliwionemu niemi jecowi podczas pobytu na

wolnoci poczucie spaceru na linie nad przepaci,
i staway si ródem nieskoczonych zmian losu

i miejsca, tak, e wkocu niejeden jeniec Polak, tu

i owdzie, kolejno uwalniany i internowany, zazdro-

ci nawet Niemcowi lub Madziarowi, co przez kilka

lat z rzdu spokojnie siedzia w jednym i tym sa-

mym kcie we wikszym obo'zie koincentracyjnym.

Dla zobrazowania kalejdoskopu ulgowego,

tak bogatego w przeskoki i niespodzianki, wystar-

czy da szl^^ielet faktów z mojej biografji jenieckiej,

szczególnie bogatej w metamorfozy i wdrówki.
W r. 1915, jak ju wspomniaem, rozpoczynam

sw karjer rosyjsk paradnie jako go ksicia Ga-

garina w jego hotelu »Sofijskoje Podworje«, w po-

koju zajmowanym kiedy przez Emila Yerhaeren,

z widokiem przez rzek Moskw na Kreml. W cigu
omiu miesicy tej wolnoci, policja raz przerzuca

mnie z jednej dzielnicy miasta do drugiej, bo w tam-

tej nie wolno mieszka obcopoddanym, a raz sp-
dza mnie z letniego mieszkania na wsi u rodziny

ksicia, bo mam tylko porwolenie na mieszl^anie

w miecie Moskwie, nie w gubernji moskiewskiej.

Wreszcie wadza wojskowa robi odkrycie, e oso-

biste porki ju od kilku miesicy s zniesione,

i przenosi mnie do obozu jeców na prowincj.

W rzeczywistoci za prac na korzy austrjackich

i niemieckich poddanych Polaków w Wydziale j>o-
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mocy «konsiiJatu amerykaskiego zadenuncjowal

mnie polski ajent ochranki, dziennikari Zdzisaw

Smóka.
Ostatnie miesice r. 1915 spdzajm w R o s t o-

N\ i e jarosawskim, w gronie jeców crfic€-

rów Polaków, na warunkaci zrazu agodnego, pó-

niej cilejszego nadzoru. W kadym razie, to sta-

djum niewoli byo jeszcze na tyle znone, e dla jego

eharakter}'sityki wystarczy przytocz}' szczegó, i
zajmowalimy parter domu, którego pierwsze pi-

tro zamieszkiwa jego waciciel, stary eks-feldwe-

)ei z liczm, szczególnie w eskiej s^\ej czci, ro-

dzin: otó midz}' parterem a pitrem w\'^'izay

sie nader oA'\s'ione stosunki — towairzs'skie, które

day mi temat do maej epopei w krakowiakaci

p. t. ^Cierpienia jeców, cz}'li Amor w Rostowie .

Z now}Tn rokiem 1916 dostaj si do K a z a-

u i a, gdzie na podstawie uchway stokliolmskiej kon-

ferencji Czerwonych Krzj^^ów stron wojujcycli, na
wniosek szwedzkiej Akademji Umiejtnoci zebrani

s wsz}'scy znajdujcy si w niewoli rosyjskiej pro-

fesorowie, docenci i asystenci wszechnic. Pracujemy
potrosze naukowo i poruszamy si mniej wicej
swobodnie po miecie, Zacz}'nam broi, to prawda:
oprócz wspyomnianego ju kursu mickiewiczow-

skiego dla studentów z Wilna — prowadzonego
wbrew wyranemu pimiennemu zakazowi komen-
derujcego jeneraa — i oprócz dwóci odczytów

Konst}'tucji Trzeciego Maja (jednego dla Komitetu
Polskiego, drugiego dla modziey akademickiej)

4*
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mam na suniieniiiu kilka cIiayII poufne] rozmowy

z austrjack siostr miosierdzia, baronow Stuben-

berg, objedajc obozy jecó^Y: ostrzegam j
przed tendencyjnie TÓowemi informacjami o stanie

jeców ze strony czeskiego kapelana-jeca. W dru-

giej polowie roku oddzielaj Niemców od Sowian

i tych ostatnich umieszczaj na lepszej kwaterze, ale

pod Olkiem szpiega-stranika, kolonisty rosyjskiego

z gubernji wileskiej, miertelnego Avroga Polaków.

Za spraw jego donosów zapewne dostaj w tym

czasie osobnego ko'mvojnego, podczas gdy inni kole-

dzy^ chodz nadal wolno. Nie nauczony tem ostrze-

eniem, mam zapalcz}we pirzemówienie do kolegów

na wie o akcie 5. listopada, któiy witam nie jako

wyzwolenie Polski pirzez pastwa centralne, ale jako

zadatek midzymarodowego traktowania sprawy

polskiej. Kark amie mi ostatecznie korespondencja

z Polakiem Towarzystwem Pomocy Ofiarom Wojny

w Petrogradzie w sprawie pomocy dla grupy je-

ców-onierzy (wielu z nich studentów^ naszego Uni-

wers\ietu), wysyanych wanie do kraju Zabajkal-

skiego. List z Petrogradu do mnie w tej sprawie

wpada w rce andannerji, która podobno — bo

odtd ju opea-nj hipotezami — wysnua sobie std

domys, e chc organizowa ucieczk caej tej par-

tji do Mongolji, i (przepuszczenie dla mnie wielce

zaszcz}4ne, ale, niestety, bezpodstawne) e jestem

Pisudczykiem a nie oficerem austrjaokim. Jenera

dowodzcy okrgiem kazasldni, Sandecki (»z Po-

laków «,
jak si mówi w Rosji), znany ze sAvej sro-
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goci w subie, przerzuca mnie w przecigu '2/i go-

dzin do maego miasteczka Gazowa w gubernji

wiackiej, gdzie niema innych jeców-oficerów,

i gdzie spdzam pó roku na warunkaci najsurow-

szego odosobnienia w samotnj-m pokoiku pomidz}'

d^-iema s}'pialniami onierstwa rosyjskiego. Tu za-

czynaj si moje wdrówki, które mimo wszelkich

wysików, z fataln oioc^ wci mnie oddalaj od

kraju. Wybucha rewolucja marcowa ros\jska;

wsz}'scy z radoci spodziewaj sic wielkich zmian.

W nojem pooeniu na razie nie zmienia si nic, bo

nawet gdy z okazji wielkanocnej bytnoci ksidza

z Wiatki poznaj kilka miejscowych rodzin pol-

skich i ukradkiem podczas spacerów pod konwo-

jem je 'Odwiedza«m, otrz}Tnuj za to bur od nowego,

rewolucyjnego naczelnika wojskowego (studenta

nraw Uniwers}ietu moskiewskiego). Po Idlkumie-

cznych staraniach Komisji LikwidacAJnej docho-

dzi mnie telegram z Moskiwy od p. L. Darowskego

—

dzrisiejszego Ministra Pracy w Polsce, a wówc2:as

przewodniczcego Sekcji dla spraw Polaków zakor-

donowych w Komitecie Polskim w Moskwie — te-

legram donoszcy mi, e bede w najbliszych dniach

pa^eniesiony do Moskwy i bd móg zaj posad
w Sekcji szkolnej Komitetu Polskiego. >Najblisze

dni« cign si sze tygodni, rozpasanie otaczajcego

mnie odactwa przy sz}'bkim upadku dysc}'pliny po

rewolucji dochodzi do zenitu, moje napicie ner-

wowe take, i pisz list do redakcji sEcha Polskiego*

w Moskwie o mojem ]>ooeniu. >Echor, prowadzce
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Avtedy przy lejszych warunikaoh cenzuralnych,

osobn rubryk w gazecie »Listy od jeców «, nie-

wiele mylc, drukuje ten list pod nagówkiem
>;Z pieka dantejskiego*, i ta okolicznio pono take
mi zaszkodzia. Bo oto pirzenosz mnie wprawdzie
do Moskwy, ale lokuj w zamknitym i strzesonym

szipitalu dla jeców-inwalidów, przeznaczo-nych na

transport do Szwecji, i koimenda okrgu moskiew-

skiego uspokaja Komitet Polski, e musi »nawodit'

sprawki* (zasign wiadomoci) co do mojej spra-

wy w Gównym Sztabie Jeneralnym w Petrogradzie.

Kto by w Rosji, zna dio przesytu te magiczne sowa
»nawodit' sprawki*. Oczywicie Sztab w Petrogradzie

polega na przedrewolucyjnych materjaach co do

mnie i by zreszt jeszcze peny starych carskich ofi-

cerów. To te rezultatem jest, e za dwa tygodnie

wylatuj z Moskwy na eb na szyj pod konwojem
do miasteczka Arzamasu w gubernjii nie-nowgo-

rodzkiej, gdzie na rozkaz komendy okrgowej mo-
skiewskiej, miejscowy komendant, Polak i czoiwiek

yczliwy, zmuszony jest umieci mnie nie \y do
dogodnym i agodnie prowadzonym obozie dla kil-

kudziesiciu jeców-Polaków w ródmieciu, lecz

w bardzio surowo strzeonym obozie karnym na

przedmieciu, wród oficerów narodowoci chor-

wackiej, oo odmó-wiU wstpienia do legji rosyjsko-

serbskiej. Ten okres mojej niewoli najbardziej mi

przypomina staroytne podanie o Hero i Leandrze,

bo z kolegami-Polakami widywaem si tylko pod-

cjas kpieli, przepywajc rzeczk, gdy oni przycho-
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dzili do kpdeli z jednej strony, a ja z Chorwatami —
nav.iasem mówic, bardzo dobrze wychowanymi
hidmi i miymi kolegami — z drugiej. Po dwóch
tygodniach nowy rozkaz komendy okrgu moskiew^-

skiego przerzuca mnie przez ca szerolio Azji na
Daleki Wschód, do Chabarowska nad Amurem, do-

kd bezzwocznie pocigiem pasaerskim pod kon-

wojem dwóch onierzy wyruszam. Co spowodowao
tak sz}'bko po sobie nastpujce zarzdzenia repre-

syjne, tego ju pono nigdy na pewno si nie dowiem.
Piszc kiedy biografj Szekspira, nie mogem

si dziwi, e niektóre, nawet liczne, jej szczegóy,

pozostaway dla mnie tak samo nieprzeniknion ta-

jemnic, jak dla innych, co o nim pisali. Ale oso-

bUwsz daleko i niewtpliwie zabawn staje si sy-

tuacja teraz, gdy pisz rozdziay z biografji wasnej
i pewnych punktów wywietli nie mog. Moliwe
to rzeczywicie tylko u czowieka, co przeby lata

w cieniu sfinksa rosyjskiego. W okresie krytycznym
moich losów jenieckich, powinowaty mój, Zygmunt
Bujakowski, doktoo- filozofji Uniwersytetu Jagiello-
skiego, mody i obiecujcy pracownik naukowy,
wonczas oficer rosyjskiej artylerji fortecznej w^ Svea-
borgu w Finlandji, umylnie jedzi do Petrogradu
zaglda w Sztabie do aktów mojej sprawy, i ze
wzgldów cenzuralnych tyle tylko móg mi donie,
e tre tych aktów zamyka dla mnie nadziej na
istotne polepszenie mego losu. Co w aktach wycz>'-

ta, nigdy si niestety ju od niego nie dowiem, bo
w kilka miesicy póniej zosta po bestjalsku zamor-
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dowainy przez wasnych swych zbolszewiczayeh o-
nierzy.

Tak wic z aslci ipierwsze^o rzdu wyzwolo-

nej Rosji, sam nie wiedzc, jalc si to stao, przesta-

em si martwi, e jalvO Polak w niewoli rosyjskiej

nie poznam nawet Syberji. Poznaem j odrazu ca.
W Irkucku, na brzegu zielonej, lodowatej An-

gary, wykpawszy si w jej nurtach, staem pod po-

mnikiem Aleksandra III, zdobnym w napis: »Ale-

ksandru Tretjemu blagodarnaja Sibir\ (»Aleksan-

drowi Trzeciemu — wdziczna Syberja«). Zaiste,

w^dziozna mu by moe za to, e tylu najlepszych

ludzi z Rosji jej przysa. AwCharbinie pierw-

szy i jedyny Taz w yciu przejechaem si ludzk do-

roik — riksz, któr chudy, bosy chiczyk ku-

sem wióz pod gó-r od stacji do piknej dzielnicy

europejskiej, budowanej wedug planów naszego

rodaka, imymera Dobrowolskiego.

Cieszyem si wtedy naiwnie, e wydostawszy

si z godnej ju wtedy Rosji na syty Daleki Wschód,

i zwiedziwszy Syberj przez okna pocigu osobo-

wego, jak turysta, wróc do kraju morzem, zobacz

brzegi indyjskie i Kana sueski. Nie przeczuwaem,

e przez ten sam Charbin jeszcze bd wraca na

dugo do Syberji rodkowej, i e poznam si bliej

z charbisk kolonj polsk, wygaszajc cykl od-

czytów w »Gospodzie Polskiej «.

Po trzech tygodniach podróy na Wschód do-

tarem do miejsca mego przeznaczenia: ujrzaem

miasto, gdizie mi sdzone byo spdzi przeszo pó-
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tor roku ycia — Ghabarowsk, malowniczo

rozrzucoiiiy po trzech równolegych dugich grzhie-

tach wzgórków, spogldajcy z nich na spywajce
si w dole potne rzeki Amur i Ussuri, i na prze-

ciwlege wysokie, lesiste góry chiskie.

Okrcikiem rzecznym przewieziono mnie do

pobliskiego obozju dla jeców nad wsi Krasnaja

Rjeczika na brzegu rzeki Ussuri, gdzie od pocztku
\\x>jiny siedziao kilka tysicy oficerów i onierzy
austijacko-wegier&kich i niemieckich, i dokd z ca-

ej Rosji i Syberji zsyano jeców juiebagonadjo-

nych«, jako do obozju karnego i szczególnie rygo-

rystycznego. Komendantem obozu by Polak, adwo-

kat z Warsizawy, dzi sekretarz naszego Konsulatu

we Wadywostoku. Zamieni ze mn za cay czas po-

bytu w obozie tylko kilka zda w jzyku rosyjskim

przy prz:}^jmowaniu mnie do obozu, gdy mi owiad-
czy, e jest to obóz surowy, i e ma nadziej, i
przez cise przestrzeganie wszelkich instrukcyj

oszczdz mu koniecznoci stosowania do mnie re-

presyj osobistych. Nie umieci mnie te w jednym
ze specjalnych (zamtknitych i zakratowanych) pa-

wilonów karnych, lecz w baraku o reimie ogólnym,

lejszym, — ale to tylko dlatego (jak mi póniej sam
opowiada), e tamte pawilony byy przepenione.

Ten sam rodak uczestniczy ]>óniej z nami jecami-
Polakamido sf>ólki w zaoeniu Domu Polskiego

w Chabaroiwsku i gardowa nie gorzej od nas za

uznaniem Rady Regencyjnej jako faktycznego Rzdu
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Polskiego, suc równoczenie w rosyjskiem biu-

rze kontr-szpionau wojskowo-politycznego.

Podczas ikilkumiesicznego pobytu mego w tym
obozie, wyszed ukaz rzdu Kiereskiego z 30 czerw-

ca 1917, dozw^alajcy na uwalnianie z obozów Je-
ców wojenn3xh PolakÓA^-, za pork miejscowych

organizacyj polskich. Ukaz ten zreszt niczego w na-

szem pooeniu nie zmieni, bo poczto si zastana-

wia nad tein, jaldDy to wyodrbnienie Polaków^

przeprowadzi, i byoby si prawdopodobnie sko-
czyo na tem, eby Polacy, tak jak wiiazaniu w 1916

roku, byli umieszczeni w osobnym domu pod szcze-

gólnie starannym nadzorem.

Ale oto zjawia si na Dalekim Wschodzie ta

istota opatrznociowa, jak dla jeców Polaków
w Rosji staa si Jadwiga Dziubiska, póniejsza po-

sanka do Sejmu Polskiego i kierowniczka Ekspozy-

tury Polskiej Delegacji Repatrjacyjnej w Petrogra-

dzie. Znaem j ju z dziaalnoci na korzy jeców-
legjonistów i jeców cywilnych w Moskwie wr. 1915.

Ta dzielna i pena powicenia kobieta, — wiedzc,

e w Rosji bez nacisku na miejscach adne rozpo-

rzdzenia rzdu centralnego w ycie nie wejd, i zna-

jc bezwad zasiedziaych kolonij polskich miejsco-

wych — w"ziea na siebie ogromny trud zjedenia

caej Rosji europejskiej i azjatyckiej i ^^^'zwalania

jeców Polaków z obozów. Dotara w wier roku

na Daleki Wschód i wytargow^aa od starego aipo-

wnika, podpiukow'nika, który by zarzdc jeców
na ca prowincj, bezwarunkowe i zupene uwol-
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nienie jeców Polaków z obozu, zelektryzowawszy

poprzednio upion koionjc polsk chabarowsk
w celu uzyskania porki. Oficerowie zamieszkali

w domku rzdowym na przedmieciu, onierze

w domku najtym przez Komitet Polski, w ródmie-

ciu, i zacz sie rok wolnoci naszej w Cliabarow-

sku, wypeniony prac .nairodowo-owiatow i orga-

nizacyjn wród miejscowych Polaków, a z konie-

cznoci take zarobkow na miecie. Dawaem
wtedy JK) kilka godzin dzieunie lekcji jz}-ka angiel-

skiego, na któr^ na Dalekim Wschodzie zawsze jest

wielki pK>p}i.

Tymczasem w\padki rosyjskie szy dalej

swym nieuniknionym trybem, i doszo wreszcie

take na Dalekim Wschodzie do rzdów x>lsze-

wickich. Po brzeskim pK>koju, wród okolicznoci

dotychczas dla mnie nieco tajemnicz}'ch, przy to-

czcych si przygotowaniach do wyjazdu jeców do

kraju, bolszewicy internowali nas Polaków i na-

szych ssiadów Czechów, po targach jednakowo
pozwx)lili nam pozosta w zajmowanych przez nas

domkach, tylko osadzili przy nas stra, któr — nie

do uwierzenia! — musielimy sami opaca wedug
do wysokiej nowej tarj^fy dla onierz}' sucych
z najmu. Jest to najklas^Tzniejszy w^ mojem jeniec-

kiem dowiadczeniu przykad tego, co powyej na-

zwaem dzikoci, zagodzon przez gupot*. Po
miesicu od stray nas uwolniono, za czn pK)rk
trzech polskich organizacja w Chabarowsku. O wy-

jedzie do kraju niestety nie byo ju mowy, bo za-
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czea si tymczasem czeska ruchawka na Syberji,

a Czesi jeców do Austrji i Nieimiec nie piuszczali.

Najduej utrzyma si na terenie syberyjskim po
czeskim przewrocie rzd bodszewicki wanie w na-

szym zaktku Dalekiego Wschodu, gdzie pad do-

piero pónym latem i jeszcze na miesic przed swo-

im upadkiem zdoa nas Polaków i Czechów inter-

nowa ponownie, tym razem ju w obozie. Po
upadku bolszemków wyszlimy na wolno raz jesz-

cze i znów urzdzili sobie wspólne gospiodarstwo,

ale tylko na kilka tygodni. Tymczasem bowiem wy-

ldoway w prowincji nadmorskiej wojska okupa-

cyjne z ramienia koalicji, japosikie i amerykaskie,
i z rozporzdzenia komendy midzy-sipr^^mierze-

czej we Wadywostoku, rosyjska komenda miej-

scowa w jesieni r. 1918, jiu w okresie kapitulacji

Niemiec i Austrji, ponowmie internowaa ws2ry^stkich

jeców z Chabarowska na Krasnej Rjeczce, któr
w ten sposób po roku z gór niebytnoci ujrzelimy

ponownie. Niedugo potem obóz zosta objty w' za-

rzd wojskowy amerykaslki, i w ten sposób ju po

upadiku Austrji, ja, Polak, w czasie gdy we Francji

polsk armj Hallera czyo braterstwo broni z woj-

skami amerykaskiemi, jeszcze przesiedziaem kilka

miesicy z jecami rónych narodowoci dawnej

monarchji austrjacko-wgierskiej w niewoli u Ame-
rykanów! Pod zarzd japoski, który póniej zluzo-

wa amerykasld, ju nie przeszedem, bo w pierw-

szej poowie r. 1919 zostaem uwolniony z oibozu

jako ochotniik do dywizji polskiej w Syberji rodko-
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w ej, dokd wtedy garnli si zewszd jecy Polacy.

Tli zaczyna sie moja kaijera jako oficera polskiego,

która niestety zakoczy si miaa now niewol
i przedueniem tuaotwa mego o pótrzecia najci-
szych lat. Przeczuwaem to, gdym si rzuca z pod

bezpiecznej opieki anieiykaskiej w wir wewntrz-
nyci wypadków rosyjskich, z nad brzegów Oceanu
Spokojnego, skd mona byo morzem wróci do
kraju, w gb niezmierzonej S\'t)erji, skd do bezpie-

cznej przystani na Zachód, czy na Wschód byo da-

leko. Ale po kilku miesicach bezsennych nocy do-

szedem do przekonania, e tak uczyni trzeba.

Zabaw kota z mysz monaby w streszczeniu

nazjwa te moje kolejne uwolnienia i internowania,

które tu pokrótce opowiedziaem. Nie wsz}'stkim je-
com Polakom w Rosji Opatrzno daa los tak ka-

lejdoskopijnie urozmaicony, ale kady z nich wie

ze swego dowiadczenia, »co znaczy wolno z aski

Moskwicina«, wolno pod Damoklesowym mie-

czem cigej monoci ponownej jej utraty.
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Czerwoni, biali i óci na Syberji.

Osobliwym sposoibem dokonao si na Dale-

kim Wschodzie, w Chaibairowsku nad Amurem,
gdzie w jesieni r. 1917 bawiem, przejcie od ustroju

demokratycznego, stworzonego przez rewolucj mar-

cow^ w Rosji, do rzdów bolszewickich. Przewrotu

bolszewickiego, jak w^ innych miastach ros3^jskich, —
nie byo. Natomiast w miar, jak dochodziy pe-

wniejsze wiadomoci o opanowaniu stolicy przez

bolszewików, poczo si odbyAva powolne nasi-

kainie urzdów cywilnych i wojskowych y^vioem
bolszewickim. To tu, to tam, organizoway si »Kol-

lektywy«, czyli wybrane przedsta^^'icielstwa wszyst-

kich pracowników danego urzdu; to tu, to tam, za-

miast jednego odpowiedzialnego kierownika, zarzd
instytucji obejmowao »KollegJ!um« z kilku gów; to

tu, to tam, przy zarzd'zie pojawia si kontrolor

o funkcjach, a czsto ju i nazwie, »komisarza«; to

tu, to tam, jto usuwa niepopnilarne wród praco-

wników niszych kategoryj figury z fachowej inte-

ligencji urzdniczej, a powoli caa inteligencja z ma-

emi ^^'yjtkami przes'zla do opozycji i solidarnego
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bojkotu przeobraonych urzdów, i zaczy on« si

zapenia pozbieranj-m naprdce }'wioem wpó-
analfabeckim. W gazecie jy si coraz czciej po-

jawia, a wreszcie ca pierwsz stronnic urz-

dowo zalay, s}'pice si jak z rogu obfitoci, dekrety

rzdu moskiefwskiego. Wreszcie z piany tych 2nii-

conych fal, jak Afrodyt, ^^yonia si Rada Komi-

sarzy Ludow5'ch Dalekiego Wschodu (w bolszewic-

kiem skróceniu ^Dal-sow-nar-kom ) i na jej czele

stan mody krawiec, Krasnoszczokow (recie To-

belson), który by w Amer\'ce i tam naby troch ze-

^vntrznej ogady. Dekrety mos-kiewskie próbowano
stosowa, ale byo ich zbyt wiele, by mona myle
o wprowadzeniu ich w czyn. Czytaem wtedy Tainea
Les Origines de la France Contemporaine i byem
zdumiony obfitoci analogij midzy dekretami ja-

kóbiskiemi a bolsze^sickiemi, nawet poza obrbem
waciwego programu komunistycznego: zniesienie

stanu oficerskiego, zniesienie adwokatury, zniesie-

nie sdów, atwe rozwody, — ^^•sz}';stko w tak wier-

nych kopjach si po^^iarzao, jakby twórcy dekre-

tów moskiewskich stronnica za stronnic wertowali

i przepisywali tamte. Na Dalekim Wschodzie doszo
tylko do poowiciniego i niekonsekwentnego urze-

czy^-istnienia ustawodawstwa bolszewickiego. Po-

wsta tr>'buna rewolucyjny i prezesem jego zosta

stary dorokarz miejscowy o mocno czei"wonym no-

sie; wedug zdania niektór}''ch prawników miejsco-

wych zreszt orjentowa on si w sprawach b3''sro

i orzeka mdrze. Póniej prezy^dentem trybunau
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kasacyjnego na ca prowincj nadmorsk z ogrom-

n na owe czasy pac 800 rubli >na miesic, zosta

b. kapral wojsk austrjackich, mody, niedokoczony

suchacz filozofji ze Lwowa, i pozostanie mi w pa-

mici, jak o protekcj u niego w sprawie miljono-

wego procesu midzy zarzdem kolei amurskiej

a jak stron pry^vatn udawa si do mmie mój

przyjaciel, polski adwokat, syndyk tej kolei. Pokon-

fiskowano nieco nieruchomoci u »burujów« cha-

barowskich ku cichej uciesze wielu ich blinich,

np. hotel i browar osawionego oczajduszy, rodaka

naszego (nawet syndyka kocioa katolickiego w Cha-

barowsku). Niektóre przedsibiorstwa prywatne

ocalay przed upast\V0)Wi©niem, przeksztacajc si

w spóki pracowników, jak np. sklep wielkiej firmy

Kunst i Albers, majcej swe filje po wszystkich mia-

stach Daleldego Wschodu. Utworzya si »Nadzwy-

czajna Komisja ledcza^, rodzaj prjTiiitywnej »oze-

rezwyczajki«, pod przewodnictwem jakiego ponu-

rego indywidjum o typowo bandyckiej fizjognomji

i chamskich manjerach. Terroru jednakowo byo

stosunkow^o mao: nie brako oczywicie — jak zre-

szt przy kadym rzdzie rosyjskim — nagych jak

grom z jasnego nieba .rew^zyj i aresztowa, a take

dugiego przetrzymywania we wizieniu bez ledz-

twa, mor antiguo: ale rozstrzela nie pamitam

wiele; najjaskrawszym wTpadkiem byo zamordo-

wanie bez wyroku pewnego bardzo popularnego

w miecie modego oficera sztabowego, który sta

na czele »Zwizku byych onierzy frontowyci ,
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ganizacji filantropijnej, ale nie pozbawionej poli-

lycznego zabarwienia anti-bolszewiokiego. Ogólein

jednak, ten piei-wsz)'^ rzd bolszewicki na Wscho-
dzie prz}'pomina mi — nosoroca, jak go opisuje

w »Listach z Afr\'ki« Sienkiewicz: cho z\vierz gro-

ny i czasem pirog wywróci i murzjua rozpruje,

przecie jest raczej figur komiczn ze sw ocia-
).ci i wygldem, jakby w za dugim szlafroku,

.^miaa si po ktach z wadzy sowieckiej bojkotu-

jca j inteligencja, spodziewajc si rjThego koca.
A mia si moga dlatego, e przymus pracy nie by
przeprowadzony, a czeka byo o ozem. Tu naj-

waniejsza ulga w opresji bolsi^ewickiej: Daleki

Wschód by zdawna zasobny, nie zazna jeszcze lego

godu, który w europejskiej Rosji ju do silnie pa-

nowa, to te i za pierwszych rzdów bolszewickich

w bied nie p>opad. Za pienidze mona byo jesz-

cze co kupi, a bolszewicy, czerpic z penego
skarbu, odrazu znacznie podwyszyii pace wsz}'st-

kich niszych funkcjonarjuszy, wic proletarjatowi

dziao si rzecz}'wicie niele, i chopi nawet sznu-

rem cignli z roli do miasta na posady stix>ów

i portjerów. Normy ^'A^nociowe, które na kartki

za pienidze po sklepach sprzedawano, byy do
obfite, przytem system kartkowy ocz^rwicie oibcho-

dzono i ywiono si niele. Np. my, jecy Polacy,

mieszkajcy na wolnoci, otrz3'm}n,valimy cukier

/ dwóch róde, od wadzy wojskowej jako jecy,
i od wadzy cy\silnej, jako mieszkacy danej dziel-

nicy, i w ten sposób moglimy nawet wspomaga
Siedem lat w Rosji. 5
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cukrem znajome rodziny polskie. Pamitam te, jak

skwapliwie kady z nas, przechodzc w drodze do

miasta, luh z miasta, koo sklepu ywnociowego,
czsto po kilka razy dziennie, kupowa pudeko sar-

dynek za rubla (bo wicej jak jednego pudeka ni-

komu naraz nie sprzedawano) — i cae st-osy tych

pudeek leay u kadego z nas. Byy to sardynki

francuskie z jakiego transportu dla wojsk koali-

cyjnych, który przypadkowo wpad w rce bolszewi-

ków. Nasi bracia onierze wtedy, jako rzemielnicy

rónych kategoryj — np. lusarze w warsztatach

floty amurskiej — ju cakiem na dobre robili ma-

jtek i stawiali si daleko wikszymi panami od nas.

Rezultatem tego wszystkiego jest, e Daleki

Wschód jest dzi jedyn, w swoim rodzaju krain

na caej kuli ziemskiej: tam mianowicie — i w tem

jednem tylko miejscu na wiecie — masy ludu t-

skni jeszcze do rzdów sowieckich.

Ju w maju r. 1918 Czesi, wstrzymani przez

bolszewików w swej drodze na Wschód, skierowali

swe energje na Zachód, we wszystkich wikszych

miastach Syberji poobalali rzd bolszewicki i przy-

wrócili wadz poprzedni, która wnet przeksztacia

si w czarn reakcj. Na Dalekim W^schodzie jak

wyspa utrzymao si owo autonomiczne pastwo
Rady Komisarzy Ludowych Dalekiego Wschodu.

rodkiem tej wyspy by Chabarowsk, i coraz cia-

niej wkoo niej zwiera si piercie przeciwników.

Jako tacy oprócz Czechów wystpiy ju wtedy na

plan pastwa koalicyjne: walczyy przeciwko boi-
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szewikom na Wschodzie mae oddziay wojsk ko-

lonjalnych francuskkh i angielskich. Zaszed nawet

len paradoksalny fakt, e my jecy z armji austrjac-

ko-wegierskiej, siedzielimy jaki czas w obozie

rzema jecami Francuzami (Alzatczykami, jak

>iu okazao) i jednym Aniglikiem. Gówn si atoli

ju wówczas na Wschodzie reprezentowaa Japonja.

Prócz wysania do caej prowincji nadmorskiej zna-

cznych oddziaów wasnych wojsk okupac^jnycli,

Japonja uzbroia i wyekwi]X)waa róne formacje

partyzanckie przeciwko bolszewikom: oddziay Ka-
mykowa, Orowa i najgoniejsze z wsz\'^kich bandy
alaraana Siemionowa, zoone czci z miejsco-

wych kozaków i rónych oficerskich niedobitków
annji carskiej, a czci z Tunguzów, Chunchuzów
i innych niesfornych rozbójniczych j-^sioów. Od-
dzia Kamykowa, skaniajcy si z kozaków krajo-

wych z nad rzeki Ussuri, zaj bez oporu Chaba-
lowsk po opuszczeniu go przez tK)lszewików.

Tutaj po raz wtór\' prz}'pomina si pi-zjlo-

czony ju raz w tych wspomnieniach szczegó ze
Starego Testamentu: Ojciec mój siek was bato-
gami, a ja was bd siek skorpjonami . . Po niezdar-
n}Tn terrorze czerwon}'m, dopiero pod rzdami bia-

ych miasto poznao, do czego moe dochodzi ter-

ror prawdziwy. Kamykow rozpocz swe i-zdy od
aktu, który zmrozi krew w yach caej ludnoci.
Istniaa w tedy w miecie orkiestra, zoona z jeców
autrjackich, wyksztaconych muzyków. Graa ona
przj' wszystkich bez rónicy rzdach, w sezonie zi-

5*
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mowym 1917—1918 daa dwanacie koncertów sym-

fonicznych, jakich Chabarowsk nigdy nie sysza

i zapewne ju nie usyszy, i dochodami z nich wzbo-

gacia wszystkie dobroczynne instytucje miejscowe.

Zaraz po wkroczeniu wojsk Kamykowa orkiestra

uzys'kaa u szefa jego sztabu pozwolenie na dalsze

urzdzanie koncertów spacerowych, odbywajcych

si ofwego lata w pewne dni w- parku miejskim. Tym-

czasem doszed do sztabu donos jakiego zawistnego;

muzyka-konlmrenta, e jeden z muzykantów orkie-;

sitry da u siebie przenocoA\a jakiemu uciekaj a-

i

cemAi z miasta bolszewikowi. Co si dzieje? Na drugi «

dzie rano orkiestra in gremio idzie po gównej

uhcy miasta, udajc si na prób. Dopadaj j ko-

zacy kamykowscy i bijc niemiosiernie ca drog,

pdz wzdu ulicy gównej a do owego parku, gdzie

muzyka grywaa, na wysoki skalisty brzeg Amuru,

skd wyniosy posg hrabiego Murawjowa Amur-

skiego patrzy na kraj, pozyskany dla cywihzacji ro-

syjskiej przez tego pierwszego wielkorzdc pro-

wincji. Ustawiaj nieszczsnych muzykantów nad

urwiskiem, rozstrzeliwuj wszystkich trzydziestu

szeciu w oczach spacerujcej publicznoci i strcaj

trupy w dó po skaach!

Odtd przez szereg tygodni groza niemego

przeraenia wisiaa nad miastem. O pierwszy^m g^va-

cie gazety miejscowe nawet pisa nie miay; a w^ dal-

szym cigu codziennie kilka lub kilkanacie ofiar

aresztowano, internowano w wagonie aresztanckim

na dworcu kolejowym i ^\' nocy bez sdu rozstrzeli-
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wano koo scmaforu, czsto zmusiwszy je poprze-

dnio do wykopania grobów dla siebie. Rozstrzelatio

aptekarza chabarowskiego, który poycza pieni-

dzy jecom na wyjazd do kraju po pokoju brzeskim;

rozstrzelano szefa miejscowego biura Szwedzkiego

Czerwonego Krzya, który moe i rzeczj'wicie

uczestniczy w jaki knowaniach politycznych z je-
cami wojenn}Tni, ale w kad\Tn razie by Sz>^'edem

i obywatelem pastwa neutralnego. Rozstrzelano

jego pomocnika, Norwega, i kilka osób z personalu,

wród nich Bogu dsucha winn maszjTiistke, mod
Estonk, która sie u mnie uczya po angielsku. Po
lem najskandaliczniejszem pogwaceniu prawa mi-
dzynarodowego, na drugi dzie, z bizantysk per-

fidj ogoszono w gazetach, e Szwed i Norweg ucie-

kli z pod stray, i kady dobry ob}'watel rosyjski,

któryby si do\siedzia o miejscu ich pobjlu, winien
o tern donie. Jak wcieky pies, goni z pyatrolem

caemi dniami po miecie gówny ajent ledczy
sztabu kamykowskiego, dezerter z armji czeskiej,

czowiek niewtpliwie cierpicy na jak mania ho-

micida.

Tak prz\"WTaca prawny porzdek w Chaba-
rowsku po dyktaturze rewolucyjnej bolszewików
dwiudziestokilkoletni esau kozacki Kamykow. Jak
wród okropnoci tragedji szekspirowskich, nie bra-

ko i tu momentów ulgi komicznej. Byy niemi na-

dew&zystko akty publiczne samego kacyka kozac-
kiego, który sam siebie mianowa genera-majorem,
a w swych rozkazach zdumiewa publiczno do-
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sadiiem prostactwem wyrae i argumentacji. Pa-

mitam, jak te rozkazy wzbogaciy mój sownik ro-

syjski niejednem nieznanem mi dotd obelywem
sowem — »krasnaja rwa (zgraja oberwaców);

jako stae okrelenie Armji Czerwonej, — jak w je-

dnym z nich dymisje i kary dla oficerów, co pozo-

stali w suibie przez czasy bolszewickie, ogoszone

byy pod godem: »Ryba cuchnie od gowy «.

Jak si póniej dowiedziaem, Chabarowsk ze

swyim biaym terrorem nie stanowi wyjtku. To

samo co Kamykow, wyrabiali po innych miejscach

inni przywódcy wojskowi biaych. Ju i Czesi nie

aowali bolszewików, szczególnie WegrÓAV, co su-

yli w Czerwonej Armji, lub brali udzia w admini-

stracji sowieckiej. Ale orgje krwaA\'yxh represyj za-

panoway dopiero na dobre, gdy klika kozacko-oti-

cerska wzia gór nad rzdem demokratycznym

w Omsku, uwizia lub pomordowaa ministrów

z ona rozpdzonej przez bolszewików konstytuanty

i otoczya zwartym piercieniem szlachetnego, ale

sabego dyktatora, admiraa Koczaka. Z szerzcem

si po wsiach powstaniem walczono przez ekspedy-

cje karne, które dopuszczay si najdzikszych okru-

ciestw i niszczyy i grabiy kraj z prawdziwie ro-

syjskim rozmachem. Oczywicie jedynym sprzymie-

rzecem ucinionych Sybiraków przeciwko ich cie-

mizcom by moga tylko sowiecka Rosja, i tak tu-

maczy si fakt, e partyzanci walczyli przeciw Ko-

czakowi pod hasem przywrócenia wadzy sowiec-

kiej. Taka deologja, — zdumiewajca u ludzi, co
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przecie ju poznali na wasnej skórze bolszewizm,

—

tumaczy si poniekd AS"spomnianym ju faktem,

e Syberja za pierwszych rzdów bolszewickich

wielkiej biedy jeszcze nie zaznaa, a poniekd i t
okolicznoci, e wskutek niezmiernych odlegoci,

panowaa tam za owych rzdów znaczna decentra-

lizacja i wskutek tego w umyle chopa syber}'jskiego

7. pojciem wadzy sowieckiej skojarzyo si wyobra-

enie o samorzdzie miejscowym w najszerszem,

prawie zupenie anarchicznem ujciu. AYsia wast'

na miestach: czto cho'sz, to i dieajesz* (^Caa wa-
dza w rkach miejscowych: co chcesz, to sobie i ro-

bisz«), tak naiwnie jeszcze w jwcztkach powtórnej

\\ adzy sowieckiej w r. 1920 streszcza wobec mnie
Aoje pojcia o programie administracyjnym bol-

/ewizmu jeden chop z gJ:)okiej tajgi.

Szeroko te otworzy oczy ten chop, gdy po

upadku Koczaka, wlad za zreorganizow^an Czer-

won Armj przyby z Rosji najstraszliwsz>' w wie-
cie centralizm socjalistyczny, gdy poczto likwido-

wa oporne oddziay partyzanckie i wciela je do
wojsk regularnych, gdy wszdzie poja-wili si impor-

towani komisarze i poczli organizowa aparat admi-

nistracyjny cile na moskiewsk mod, gdy wresz-

cie cakiem cj^nicznie dano do zrozumienia ludno-

ci, e gównym celem ponownego zawojowania
Syberji z punktu ^^idzenia centralnego rzdu so-

wieckiego jest wyduszenie z niej maiimum }'\vno-

i dla godujcej Rosji,

Wybuch znowu ruch powstaczy, jak przeciw
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Kocizakowi, i czsto nawet ci sami partyzanci clnvy-

tali za hro, co wtedy. W}^azao si te rycho

analogiczne pooi:enie: jak rzd Koczaka, tak i so-

wiecki panuje nad kraje<m si wojskow, gów^nie

po obu stronacli kolei syberyjskiej, a w bardziej od-

dalonych czciach kraju wadza na miejscach prze-

chodzi raz wraz w rce »biaych band«. Tak si stao

kilka razy z rzdu w r. 1921 w^ Tobolsku na pónocy,

a na poudniu, wzdu granicy mongolskiej, panuj

bezustanne walki z rónemi formacjami wojsko-

w^emi biaych, podsycanemi przez uchodców z Mon-

golji. Nawet na gów^neej Idnji kolejowej, miasto Pe-

tropawowsk z okolic, byo \y r. 1921 przez duszy

czas w rkach powstaców, i dziay si tam rzeczy

jeszcze okropniej sze, ni w Chabarowsku za Ka-

myikowa: rozpruwano komunistom brzuchy i napy-

chano sianem, parodjujc znienawidzon danin

ywnociow.
Najosobliwsza syLuacja wy\^•izaa si na Da-

leldm Wschodzie, gdzie mnie ju wówczas nie byo.

Fala podboju bolszewickiego zatrzymaa si nieda-

leko za Irkuckiem 1 jeziorem bajkalsikiem, wobec

bliskoci wojsk okupacyjnych japoskich, z któ-

remi sowiecka Rosja mierzy si nie moga i nie

chciaa. Doszo do utworzenia pastwa buforowego,

republiki Daleko-Wschodniej, któr Rosja spodzie-

waa si rozszerzy a nad Ocean Spokojny i prze-

nikn wpywem bolszewickim. To nie byo w inte-

resie Japoczyków. Nie mogc, ze wzgldu na za-

wi Ameryki i innych pastw koalicyjnych prze
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w gb Syberji na Zachód, podtrzymywali oni przy-

najmniej, i dotd podtrz}inuj lerytorjalne rozbicie

Dalekiego Wschodu, w myl zasady: Diuide et im-

pera. Istnieje tam faktycznie niemniej jak pi ma-

ych organizmów pastwowych. Pierwszy z rzdu,

to wspomniana ju republika Daleko-Wschodnia, ze

stoHc Wierchnie-Udyskiem, pastewko niewielkie,

o silnie sowieckiem zabarwieniu w urzdzeniach

i nastroju: prezydentem jego rzdu byl przez du-
szy czas ów Krasnoszczokow-Tobelson, z któr}'m

ju spotkalimy si na Dalekim Wschodzie, a je-

dnym z gównych przedstawicieli dyplomaty-

cznych — szefem misji w Chinach — byy komisarz

l>olszewicki z Ukrainy, Gintowt-Dziewatowski (Po-

lak), dziaajcy pod nazwiskiem Jurin. Pod w^zgl-

dem pooenia midzynarodowego, niewtpliwie to

wj>ó-bolszewickie pastewko ju wchodzi w sfer

wpywów japoskich. Przeciwko woli misji wojsko-

wej japoskiej rzd wierchnie-udyski niczego zro-

bi nie moe, i bezskutecznie szuka oparcia o Ame-
ryk, wysyajc swego przedstawiciela na konferen-

cj waszyngtosk, gdzie odegra do upokarzajc
rol przedpokójow.

Drugie z rzdu pastewko na Wschodzie, to

terytoijum, opanowane przez atamana kozaków za-

bajkalskich Siemionowa i jego anty-bolszewickie

bandy — wokoo Cz^iy. Trzecie, to terytorjuim kolei

chiskiej ze stolic Charbinem, niegdy administro-

w^ane przez Rosjan, dzi przez Chiczyków, ale wa-
ciwie trzjTuane obecnie siln rk przez .laponje.
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('zwarte, to Wadywostok z okolic: w ch^Yili, gdy

to pisze, upad tam wanie czarnosecinny rzd
Merkuowa; a wogóle odbywaj si we Wad^^AYO-

stoku CO pewien czas przewroty polityczne, na spo-

sób republik rodkowo-amerykaskich, noszce

wszystkie cechy sztucznoci i najwidoczniej zawsze

organizowane z mniejszym lub wikszym udziaem

Japocizyków, dla upozorowania coraz nowych prze-

due i wzmocnie okupacji. Pita wreszcie jed-

nostka, to prowincja Amurska na pónoc od Wady-
wostoku, usposobiona buntowniczo, sympatyzujca

z Bolszewj, i stale prowadzca wojn podjazdow
z Japoczykami. Tam na porzdku dziennym byo
wycinanie w pie odosobnionych maych oddizia-

ÓAV japoskich, tam odznaczya si jako szef sztabu

wojsk powstaczych partyzantka Nina Lebjedjewa,

wedug której nawet bolszewicy nazwali ulice w Kra-

snojarsku i innych miastach; tam weszo ju w prz}^-

sowie wyraenie uszow sopki o ludziach, co z pod

okupacji japoskiej znikali do wzgórz lesistych, mie-

dzy powstaców. Tam te odbya si jeszcze w roku

1919 straszna rze kolonji japoskiej w miecie Ni-

koajewsku, nad ujciem Amuru.

W lad za okupacj wojskow japosk, roz-

cigajc sii w mniejszym lu'b wikszym stopniu na

wszystkie w^ymienione terytorja, cign szmurem

kupcy, przemysowcy i przedsibiorcy japoscy, jak

to ju widziaem w Chabarowsku po przybyciu 14.

dywizji japoskiej. Ci cywilni pionierowie potgi ja-

poskiej skwapliwie wykupuj na najkorzystniej-
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-zych warunkach domy, sklepy i fabrj-ki po wik-
szych miastach Dalekiego Wschodu, wybawiajc
przez dogodne ceny z chwilowych kopotów pieni-

nych krótkowidzc buruazj miejscow, która

bogosa\si przybyszów, co j wywaszczaj. Jako

typK>wy przykad utkwi mi w pamici ów wspom-
niany ju polski piwowar i kamienicznik w Chaba-

rowsku: omieszy si, caujc strzemiona kozaków
kamykowskich jako wybawicieli, co wkraczali przy-

wróci mu znacjonalizowany przez bolszewików ho-

tel i browar. Japoczycy potem z kolei wybawili go

od sekwestracji za dugi, pacc miljon rubli go-

tówk, ale te wyba\sili raz na zawsze od kopotów
posiadania hotelu i browaru.

Jak bya przygotowana ta wojskowa i ekono-

miczna inwazja japoska, o tern niech wiadczy
znamienny fakcik, e zdawiia osiady w Chabarow-

sku fotograf japoski, który mile nas zadwi] prze-

mówieniem z deklaracj sympatji japoskich na

otwarciu Domu Polskiego w Chabarowsku. po wkro-

czeniu wojsk zdemaskowa sie jako podpukownik
sztabu jeneralnego.

Jeszcze jedno sj)ostrzeenie. Miaem i ja to

samo, co kady przecitny Europejczyk, p>oszanowa-

nie dla Japoczyków, jako dla narodu niezmiernie

karnego, i zdolnego do nieprawdopodobnych pK)-

wice w subie ojczyzny. Z podziwem czyo
si — znowu jak u kadego przecitnego Europej-

czyka — to zdumienie, które nas zawsze obejmuje

wobec niskiej oceny pierwiastka osobistoci ludz-
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kie] we wszyslkich starych kulturach Wschodu.

W te] gbokie] róoiicy miedzy psychik europej-

sk a orjentaln dla mnie zawsze tkwia przyc2:yiiia,

dla której nie mogem si przej zapaem nawet do

najcenniejszych skarbów wiedzy, literatury, filozo-

fji, religji, etyki chiskie], a take (powiem otwar-

cie) indyjskiej, dlaczego w arcydzieach malarstwa

japoskiego, poza ich niezrównanym kolorytem, ry-

sunkiem i odczuciem krajobraziu, czego bardzo y-
wotnego mi ndedostawao: »zapomnieli o czowie-

ku«, jak powiedzia Czechow w tragicznych sowach
kocowych swego »Sadu winiowego «. Co wicej,

la sama rónica zasadnicza w pogldzie na warto
jednostki ludzkiej w wiecie budzia wstrt do gnu-

nego fatalizmu duszy rosyjskie], choby w tak

wzniosych objawach, jak etyka Tostoja. Dla mnie

w chwilach najwikszego upokoirzenia niewolni-

czego i najwikszej biedy wygnaczej, — w czasach

(r. 1920), gdy ja, profesor Wszechnicy Jagielloskiej,

mies^^kaem z aski ktem av kuchni u stróa kolejo-

wego syberyjskiego i wysugiwaem si jako pisarz

we wiejskim urzdzie sowieckim wród pó-analfa-

betów i eks^rozbójników — ródem wytrwania i po-

ciechy byo nie jakie mohamedaskie kismet, nie

muyckie »Czto, brat, podzieajesz!« ale dumne,

stoickie wiersze Goethego:

y^Yolk und Knecht und Obenuinder,

Sie gesteh'n zu jeder Zeit:

Hóchstes Gliick der Erdenkinder
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Sei nur die Persónlichkeit.

Jedes Lehen sei za fuhren,

Wenn man sich nicht selbst uergisst:

Alles konne man uerlieren.

Wenn man hleibet, was man is.

Rad jestem, e w takieni pojmowaniu zasadni-

czej rónicy midzy dusi europejsk a wschodni
spotykam sic z takim gbokim znawc Wschodu,
jak Anglik Percival Lovell, który to samo dowo-
dzi — moe jeszcze radykalniej — w przetumaczo-

nej niedawno na jz}'k polski ksice -Dusza Dale-

kiego Wschodu « (przekad J. G. H. Pawlikowskiego,

wyd. jWiedza i ycie-, serja l\\ t. 12, r. 1922).

Klasycznie wypowiada ten wspólny narodom
wschodnim p>ogld na znaczenie jednostki ludzkiej

wobec ogromu wiata natchniony piewca duszy hin-

duskiej Rabindranath Tagore w^ swem dziele GUmp-
ses of Bengal (celuj wedug recenzji w londy-
skiem Athenaeum z 9 lipca 1921):

sSiedziaem i dziwiem si: Dlaczego jest zaw-

sze ten cie melancholji nad polami i brzegami rzek,

nad niebem i wiatem sonecznem naszego kraju?

I doszedem do wniosku, e jest to dlatego, i dla

nas Natura jest oczywicie rzecz waniejsz od czo-
wieka. Niebo jest swobodne, pola bezgi^aniczne,

i soce stapia je w jedn pomienn cao. Poród
tego wszystkiego czow iek wydaje si czem tak mar-
nem! Prz}-chodzi on i odchodzi, jak ód przewo-

nika, z tego brzegu na tamten; syszy si gadatliwy
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gwar jego mowy, przelotne echo jego pieni; widzi

si na targowiskach wiata niky ruch jego pogoni

za jego wasnemi maostkowemi pragnieniami. Ale

jake slabem, jak doczesnem, jak tragicznie bez-

mylnem w^szystko to wydaje si w'ród olbrzymiej

obojtnoci Wszechwiata!

«

Otó nowe potwierdzenie mojego zapatrywa-

nia na kardynaln rónic midzy ocen godnoci

czowieka przez Wschód a przez Zachód day mi

moje dowiadczenia chabarowskie — i to ju nie od

strony budzcej podziw^ dla karnoci, solidarnoci

i powicenia Japoczyków, ale od strony ujemnej.

Mam na myli ponienie dostojestwa osobi-

stego przez pijastwo.

Piy na Dalekim Wschodzie jednakowo inten-

sywnie Wiojska okupacyjne i japoskie i ameryka-
skie. Ale cum duo faciunt idem, non est idem. Ame-
rykanie pili na zabój, jakby chcieli jak ów wielbd
w oazie na pustyni napi si na zapas, przed powro-

tem do »suchej« po ostatnich anty-arkoholow^ch

ustaw'ach Ojczyzny. Ale pijastwo amerykaskie
miao w sobie co rozbrajajco dziecicego: w jego

skutkach objawia si spotgowany do haaliwej

wesooci radosny zmys ycia. Pijany Ameryka-
nin rozbija si swym wypas-ion}^!! korpusem po ca-

ej szerokoci ulicy, mia si SAy okrg, rumian
gb do wszystkich kobiet i jowialnie zagadywa tu-

balnym gosem do przechodzcych blinich, którzy

sowa nie rozumieli i z trwoliw grzecznoci si

uimiechali do króla dolarów. By on, jak to dosko-
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nale okrela angielskie prz}'slowie, »pijany jak

lord*.

Natomiast przykry i drczcy by widok chmy-
zowatego Japoczyka, czy to onierza, czy oficera,

który zala pak swojem piekcem jak wulkan

-aki« i sania si z jakim fatalistycznym smutkiem
ciciutko i wstydliwie w cieniu cian.

Z wysokoci Góry Radeckiej, ze swej gównej
kwatery we wspaniaym gmachu korpusu kadec-

kiego, dywizja jaiposka z nieludzkim spokojem
spogldaa na rozsroony nad miastem Ciabarow-
skieni terror kamykowski. Z tej samej górj' póniej,

ju za mojej nieb}inoci, podczas jakici za^mieszek,

bombardowaa miasto, tak, e ludno (wród niej

moi znajomi Polacy) uciekaa z yciem tylko, rzu-

cajc mienie na ask losu. Do naduy Kamykowa
jego japoscy chlebodawcy si nie mieszali; tylko

w sprawie rozstrzelania szwedzkiego przedstawiciela

Czerwonego Krzya zarzdzili ledztwo, i to czysto

demonstracyjne. Cae ich postpowanie na Dalekim
Wschodzie wywoao we mnie to wraenie, e za-

ley im wycznie na tem, by si jak najwicej Mo-
skali — pod jakiemikolwiek hasami partyjnemi —
wzajemnie wymordowao i przez to zrobio miejsce

dla kolonizacji japoskiej, — i co wicej, by si jak-

najduej mordowali wzajemnie, podtrzymujc y-
wotny dla polityki japoskiej stan zamtu i bezprawia.

Jeeli na podstawie takich obserwacyj, przy
aym szacunku dla dzielnoci i sprawnoci narodu
japoskiego, wyniosem o nim jednak to wyobra-
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nie, e Japoczycy s jakimi krzyakami wschod-

niej Azji, to musz z drugiej strony równie stanow-

czo owiadczy, e zgoa inn i daleko sympatyczniej-

sz pami u mnie pozostawili po sobie C h i c z y-

c y, od których roi si w Chaharowsku, i któiyeh

za moich czasów jo pojawia si coraz wicej

w takich miastach rodkowo-syberyjskich, jak

Omsk i Krasnojarsk. Przyznaj odrazu, e akcesorja

nie byy ujmujce: prócz kilku eleganckich ofice-

rów i schludnych onierzy chiskich w mundu-

rach pruskiego kroju, poznaem Chiczyków tyko

w postaci niechlujnego i cuchncego proletarjatu.

Wzgardzeni, jako najtaszy, ale i fizycznie lichy ro-

botnik, prowadz prawdzi\N'ie psi ywot, jak u nas

czer ydowska po miasteczkach, z któr ich trafnie

porówna w swej »Socjologji« Gumplowicz. Jak

u tej czerni, widziaem u nich objawy grubej ciem-

noty i zatchych zabobonów: w Charbinie byem
wiadkiem procesji chiskiej, która przez przera-

liwe haasy i potworne maski miaa wystrasza nie-

widzialne demony cholery z atmosfery miasta,

W Charbinie te zagldaem do jadal chiskich,

gdzie siedzc d la tiwcue na stoach, Chicz;ycy pa-

eczkami spoywali swe potrawy narodowe, —
i prdko cofaem nos ze wstrtem.

A jednak u tych brudnych i sponiewieranych

parjasów daleko-wschodniego spoeczestwa, zaim-

ponowaa mi widoczna wszdzie stara kultura naro-

dowa i za serce chwycia gbok ludzko. e ta-

kie mam o Chiczykach wspomnienie, to gównie
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zasuga zacnego naszego przyjaciela a n-M i n-

T s i n a, którego te godzi sic tu uczci krótk
wzmiank.

^n-Min-Tsin, jak wielu kulisów, przewdro-
wa na terytorjum rosyjskie z Czi-fu: tam zosta^\i

on, któr z artami, ale czule wspomina. Na przed-

mieciu Chabarowska, w ndznej lepiance, prowa-

dzi z modszym pomocnikiem pralnie rczn. Pra
bielizn dla caej naszej grupy jeców-oficerów-Po-

laków, prowadzcej wspólne gospKKiarstwo w jego

ssiedztwie, z tej racji by naszym codzienn}Tn go-

ciem i rycho sta si p>owszechnym faworj^tem, zje-

nywujc sobie wszystkich niezwyk bystroci
umysu, nienagann grzecznoci i szczerem dobrem
sercem. Zauwa\'AVSzy, e nam to spraA\"ia prz}'jem-

no, rycho si nauczy wita i egna nas p>o pol-

sku — sDzie dobryc, »Do widzenia«, a nawet

Moje uszanowanie^ i »Czoem*, — wszystkich nas

czterdziestu, jakemy siedzieli za stoem, na wy-
rywek! umia nazwa po naziw-isku (prosz soibie wyo-
brazi Polaka, coby spamita na2ri\'iska czterdziestu

Cliiczyków p>o pienvszym miesicu znajomoci
z ywioem chiskim!); wreszcie ku ogólnej uciesze

nauczy si bez omyki piewa »Bartosza«. In gra-

tiam stosunków z nami rycho te powici war-

kocz i ostrzyg si po europejsku. Ale nie byo to

snobistyczne mapiarstwo czowieka bez wasnej tra-

dycji. an-Min-Tsin do Moskali odnosi si z cha-

rakter}'^tyczn dla chisldego proletarjusza pogar-

d, a do Japoczj^ków z równie charakteryst\'czna
Siedem lat w Rosji. 6
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niechci, za star kultui- swego narodu zna i ko-

cha. Nietylko umia pisa — umieitno wszake
w Chinacli trudniejsza, wic i rzadsza, ni u innych

starych narodów cywilizowanych: — rachunki bie-

liniane z nami prowadza sobie pisaneTO chiskiem,

a mnie osobicie raz pokazywa, na wiele rónych
sposobów mona wyrazi znakami chiskiemi

brzmienie mojego nazwiska. an-Min-Tsin mieni
si na twarzy z zachwytu, gdy nam na czste proby,
zawsze chtnie i z gbokiem przejciem, ipiewa

dziwnie uczuciowe pieni ludowe chiskie. Wreszcie

raz urzdzili koledzy z nim egzamin, który zda
wietnie. Wydostali z bibljoteki przy Muzeum Ro-

syjskiego Towarzystwa Geograficznego w Chaba-

rowsku wydanie klasycznych tekstów reli,gijnych

i filozoficznych chiskich z transkrypcj w literach

aciskich i tumaczeniem niemieokiem. Oczy an-
Min-Tsina zajaniay, gdy ujrza pierv\^szy wiersz:

ten pynnie przeczyta, reszt ju zacytowa z pa-

mici, a mymy ze wzrastajcem zdumieniem kon-

trolowali go wedug ksiki.

Jak ju powiedziaem, by an-Min-Tsin take
wzorem grzecznoci. Nie bya to omieszona tylo-

krotnie, karykaturalna grzeczno chiska, lecz

prawdziwa wytworno obejcia, pynca ze szla-

chetnoci ducha. Na kadym five-o'-clocku europej-

skim przynio&tyby mu zaszczyt te formy, w jakich

wymawia si od poczstunku herbat, sucharkiem

i papierosem, — bo wiedzia, e u nas jeców si nie

przelewa.
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Poszlimy znowu z wolnoci do obozu, tym ra-

zem pod zarzd amerykaski, i z an-Min-Tsinem

trzeba byo se rozsta. Ale w obozie nie odrazu

udao si Amerykanom zorganizowa pralni, ^"ic

adjutant amer\'kaski na moje usilne proby po-

zwoli an-Min-Tsinowi chodzi do nas — 12 wiorst

po zamarznitej rzece Ussuri — i onierz amery-

kaski na warcie, cho plu na jego widok i zamie-

rza si na karabinem (bo Amerykanie nie znosz
ludzi innego koloru ), musia go puci. Pierwszy

an-Min-Tsinowi o otrz}manem pozrvsoleniu oznaj-

mi jeden z polskich kolegów. an-Min-Tsin pocz
mu z wylaniem dzikowa. iNie mnie dzikuj <, rzek

kolega, »lecz DyboskiemuU Na to an-Min-Tsin

z godnoci: jJa wiem przecie, e jemu musz dzi-

kowa osobno, ale tobie dzikuje za to, e mi o tern

powiedzia*.

I bya to, jak ju zaznacz}'em, nie i>owierz-

chownie przyswojona etykieta, lecz duchowe gen-

tlemastwo rasy cywilizowanej. Dowodem jeden

jeszcze szczegó. Zdarzyo si niestety, e jeden z ko-

iegÓAY, yd, student medycyny ze Lwowa, który

przez róne szantae splami imi polskie, zai^wa

midzy innymi i naszego biednego Chiczyka na

kilkadziesit rubli. Zwrócilimy je mu oczj^wicie

drog skadki, ale jeszcze zanim to si stao, aii-

Min-Tsin w rozmowie z innym koleg tak agodnie

si skary na swego krzywdziciela: iJa przecie

wiem, e on mi nie odda, ale czemu on na mnie pa-

trze i mówi ze mn nie chce? Wszak go nie obra-
6*
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ziem, ani nie zrobiem mu nic zego! « Gdyby an-
Min-Tsin zna Tacyta, monaby to powiedzenie uwa-

a za doslvona parafraz sawnego: Proprium est

huinani generis odisse quem laeseris.

Nie dojd cie nigdy te polskie sowa, nasz nad-

amursd druliu! Ale Jest w dalekiej Europie czo-

wiek, co ze szczer przyjani patrzy w tw zawsze

umiechnit ót twarz i zawsze po bratersku

wspomina ci bdzie.
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Amerykanie a Europejczycy.

W dziejach moich spotka na "wygnaniu z ró-

lemi egzotycznemi dla nas narodami, najosobliw-

szym i zarazejn najpeniejsz}'m humoru epizodem

by duszy okres poycia z tymi, którzy zdawaliby

si nam kultur najblisi, — z kt6r}'mi kady Polak

w tych siedmiu latach mia mniej lub wicej do cz>'-

nienia — z Amerykanami.

Jak ju rzekem, byem w latach 1918 i 1919

jako jeniec nad Amurem wraz z 1.300 oficerami

i 800 onierzami rónych narodowoci z byej armji

austrjacko-wgierskiej przez pó roku pod zarz-

dean wojsk okupac}'inych amerykaskich. Przejcie

teciu obozów dla jeców na Dalekim Wschodzie

z zar2:adu rosyjskiego w zarzd wojsk koalicyj-

nych — czci japoskich, czci amer\"ka-

kich — byo spowodowane nietyle humanitarnym

wzgldem na ze pooenie materjalne jeców ]X)d

rzdami rosyjskiemi, ile faktem, e wielu z nich,

szczególnie Wgrów, brao czjTiny udzia w organi-

zacji i obronie pierwszego rzdu bolszewickiego na

SYberji. suc nawet w szeregach czerwonej gT\'ar-
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dji. Nie zaipomn grzmicych sEjen!'^ jakienii po-

tem jeszcze w obozie pod Amer3^kanami wielu w-
gierskich oficerów powitao wiadcwno o powstaniu

rzdu bolszewickiego na Wgrzech.
Dwudziesty siódmy puk piechoty ameryka-

skiej, co san garnizonem w Chabarowsku i wy-

dzieli jedne kompanj dla pilnowania naszego

obozu, rekrutowa sic z Chicago, a peni przez kilka

paprzednich lat sub na Filipinach. onierze ska-

dali si po wielkiej czci z tego ywiou apaszow-

sko-huligaskiego, któr}' przed wojn w Ameryce
wstpowa do wojska, nie majc ju innego gruntu

pod nogami. Do reszty zdemoralizowaa to towa-

rzystwo suba kolonjalna wród gnunych mie-

szkaców wysp filipiskich, tak, e lekarz pulkowT

amerykaski, gdym zwraca jego uwag na niebez-

pieczestwo chorób AYenerycznych dla onierzy,

machn tylko rka i rzek: »Bvle ich tu za wieJe nie

przywieli !« U stóp obozu, lecego na w"zgórku

wród tajgi, znajdowaa si na brzegu rzeki Ussuri

mizerna wioszczyna chiska, zamieszkaa przez

spirtonosóiiu , czyli przemytników spirytusu. Tam
stale chodzili upija si wszyscy wolni od suby o-
nierze, nie wyczajc i oficerów. Gdy urzdziem
w dniu 3 maja 1919 w obozie odczyt o naszej Kon-

stytucji i wyjednaem u adjutanta pozwolenie, eby
go suchali take onierze amerykascy narodowo-

ci polskiej, zjawio si tylko dwóch, którzy w ten

dzie naleeli do warty ohozowej, tylko wanie nie

staH na posterunku. Reszta posza na s])irytiis do



- 87 -

hnio. (jak argonem FiUpisko-hiszpaskiin naz\'-

wali wiei).

To te stale cala kupa onierzy siedziaa za pi-

tstwo w areszcie, gdzie wedug amerykaskiego
. cgulaminu byo sic pozbawion}iii tytoniu, ksiek
do czytania i odu, a ponadto zmuszonym do roI>ót

zycznycli*. Ale i to nie pomogo, bo zawsze przy-

jt-mniej byo spa w areszcie, ni sta w mronych
nocach syberyjskich na warcie (cho kady war-

townik otrzymywa dwa pK>lana drzewa i pali sobie

ognisko). Strach aresztu okaza si poniekd skute-

cznym dopiero wtedy, gdy pukownik wymyli pe-

wne cakiem redniowieczne obostrzenia: aresztanci

musieli pdzi kusem z aresztu na roboty i z powro-

tem, take na obiad i z obiadu (a po amerykaskim
onierskim obiedzie biega ciekol). Ponadto mu-

eli w nocy co dwie godziny wstawa, ubiera si
1 wychodzi na podwórze, eby ich przeliczono prz}'

zmianie posterunku.

Wród oficerów, oprócz pukownika, starego

hulaki, który koczy akademj wojskow w West
Point i by od dwudziestu lat zawodow}Tn oficerem,

oprócz kapitana, któr}' wyszed z sieranta i obcho-

dzi si bez chustki do nosa, i oprócz poczciwego

oficera inynieryjnego, który pewnie przedtem by
monterem albo lusarzem, mielimy' do cz}'nienia

wycznie z inteligentami, zmobilizowanymi ju
w czasie wojnj': by jeden chemik z uniwers}'tetu

w Princetown (Pensylwanja), jeden prawnik, co

w czasie pokoju suy w administracji cjn^ilnej na
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Filipinach, — take jeden smarkaty modzik, co le-

dwie wyszed z jakiej szkoy redniej (jak wielu

naszych oficerów). Ale beznadziejne byo zadanie

prowaxizi z nimi inteligenite w znaczeniu europej-

skiem rozmow o przedtmioftach ich przedwojennych

zaj umysowych. Twarze w tej chwili przybieray

wyraz miertelnej nudy i odpowiedzi byy jedno-

zgoskowe. Oywiali si dopiero do niepoznania

i prawie do gorczki, gdy kolega, co lepiej ztna ich

psychik — bo by to oficer austrjacki, co przed wie-

rzycielami uciek do Stanów Zjednoczonych i tam

kiilka lat przeby — zagada o walce Jeffriesa z John-

sonem i o rónych amerykaskich siposcHbach gry

w pik. Wtedy mówio ich po kilku naraz, jeden

przez drugiego. Niemniej charakterystyczne byo
odezwanie si szefa sztabu armji ekspedycyjnej ame-

rykaskiej na Syberji, który po zwiedzeniu wystawy

prac malarskich jeców rzek do mnie: »Przyszlij-

cie mi tam potem jakie pó tuzina tych obrazków^!

Cena jest obojtna«. Za na moje skromn propozy-

cj, by sam wybra, co mu si spodoba, odpowie-

dzia: »To wszystko jedno, chodzi o kilka ipamiek
dla ony i dzieci «. atwo sobie wystawi mój kopot

wobec naszej obozowej jury i artystów, którzy po-

koczyli Akademje sztuk piknych w Austrji i Niem-

czech!

Stosunek subowy Amerykanów do jeców
by bodaj najzabawniejsz stron caej sytuacji. Na-

ród amerykaski musia dopiero w czasie w'ojny na

gwat si militarj^zow^a i wsk/utek tego objawia
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\^ zetkniciu z systemem niililarnyni dawnie] ju
zmilitaryzowanych sjx)leczestw co w rodzaju jczci

wieo nawróconych pogan dla religji? (jak niegdy
z przesadn zoliwoci okreli stosunek naszego

spyoeczestwa do sztuki Stanisaw Witkiewicz). Wic
staa si rzecz paradoksalna: w obozie, który prze-

szed pod zarzd Amen.'kanów ju w okresie kapi-

tulacji pastw centralnych, ci Amerykanie sami

podtrzymywali z uroczystym, lytualnym pietyzmem
fikcj jednoci starej armji austrjacko-wgierskiej,

z caym aparatem kompanji i bataljonów, rozkazów,

rapK>rtów i honorów, i z austrjacko-wgiersk kan-

celarj komendanck, która waem biurokratycznej

gupoty i analfabetyzmu co do arkgielszczyzny odgra-

dzaa jeców od administracji amerykaskiej.
W tym obozie, ju po powstaniu Pastwa Polskiego

otrzymaem ostatpi bur subow austrjack — za

interwencj poza drog subow u adjutanta ame-
rykaskiego w kwestji sprawiedliwego rozdziau

wieczorów w teatrze obozowjTn midz}' przedsta-

wienia niemieckie i wgierskie — i ostatni austrjac-

k pochwa subow w rozkazie dziennym, za kie-

rowanie szkolnictwem obozowem. Austrjacko-w-
giersk komenda obozowa miaa prawo stawiania

komendzie amer}'kaskiej wniosków o ukaranie po-

szczególnych jeców aresztem za nieprzestrzeganie

regulaminu i dyscj^liny, i kilka razy z tego prawa
w sposób do nietaktowny skorzystaa: raz ku ogól-

nemu oburzeniu w w}i>adku rzekomej niesubordy-

nacji 46-letniego starszego podoficera wobec mo-



- 90 -

kosa-oficeika. Podoficer poszed na miesic do are-

sztu, a onierze poczli si burzy, i Amerykanie

stosowali do nich ostre represje, jako do zbuntowa-

nycti.

Pod wzgldem warunków materjalnyci, oczy-

wicie przejcie z zarzdu rosyjskiego pod amery-

kaski, równao si przeniesieniu z pieka do nieba.

Nietylko pady przegrody midzy pojedynczemi

dzielnicami obozu, i naokoo caego obozu zamiast

parkanu z deselc, stan drut kolczasty, otwar si
widok na okolic, zrobio si przestronniej, wie-

ej i janiej; nietylko od pienvszego dnia skady ku-

chenne zawalone byy misiwem i inn ywnoci,
któr nam pozwolono gotowa na sposób europej-

ski; nietylko moga powsta cukiernia jeniecka i wy-

rabia tanie a smakowite ciastka wiedeskie; nie-

tylko zamiast marnych ju wtedy rosyjskich 50 ru-

bli, poczto nam oficeroim wypaca po 25 dolarów

miesicznie w banknotach i srebrniakach amery-

kaskich, a dla onierzy komisja, z samych jeców
zoona, ustanowia wysokie taryfy wynagrodzenia

za wszelkie roboty obozowe; nietylko zapenia si

kantyna obozowa towarami i mona byo mie do

niadania japoskie konfitury poziomkowe i kalifor-

nijskie konserwy mleczne; nietylko uatwiono nam
nabycie, po amerykaskich cenach rzdowych, do-

skonaych butów onierskicli, rkawiczek ii innych

rzeczy; nietylko szpital by zapchany bielizn, lekar-

stwami, instrumentami, otrzyma oszklon werand
i wzorowe urzdzenie; nietylko zorganizowano sii-
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iaiui jciKow pralnic i odnowiono z gruntu ani;
nietylko cala zim sznurem cigny do obozu sanki

ciopskie z drzewem, za które pacono, ile ciop
>ada, gdy tymczasem ludno pobliskiego Chaba-
rowska marza, jak psy, bez opalu; nietylko dopo-

mogli Amerykanie pomysowym Wgrom urzdzi
z rónych starych szmat i gratów przepyszny lokal

klu>owy w stylu angielskim; ale wszelkie udogo-

dnienia dla zaj umysowych i kulturalnych rozry-

wek doznay jak najdalej idcego poparcia i stany
na poziomie za Rosjan niebwaym. Bogata bibljo-

leka obozowa istniaa ju za czasów rosyjskich

dziki Czerwonemu Krzyowi szwedzkiemu, ale te-

raz zostaa przyzwoicie pomieszczona, zerodko-
wana i uporzdkowana. Byy te ju za Rosjan pro-

wadzone róne kursy w obozie; ale teraz dopiero

rozrosy si w cay utrakwistyczny, niemiecko-w-
gierski uniwersytet obozowy, pomieszczony co-

prawda przez dusz}- czas w do mizernej chau-
pie i dlatego przez jeców uszcz}-pliwie zwany luni-

wers}ietem chopskim*, ale póniej przeniesiony do
adnych sal. Miaem zaszcz}*t by rektorem tego uni-

wersytetu, i pracowa pK)d mojem kierownictwem
cay sztab kilkudziesiciu docentów- i lektorów.

Kursa medyczne dla studentów medyc\'Tiy prowadzi
w szpitalu profesor uniwers}1etu z Bonn, który by
w niewoli jako lekarz wojskowy. Ponadto by w gro-

nie nauczAcielskiem jeden docent imiwersytetu nie-

mieckiego z Pra^i, który wykada zoologj, paleon-

tologj i |K>krewne przedmioty przyrodnicze, a pó-
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niej po mnie obj kierownictwo instytucji. Profe-

sorowie gimnazjalni wyl^adali filoizofje i historj li-

teratury, matematyk wysz i fizyk teoretyczn,

doktorowie praw cay szereg umiejtnoci prawni-

czych, pastwowych i spoeczno-gospodarczych, in-

ynierowie (szczególnie wgierscy), zoyli si na

cay prawie komplet pirzed'miotów politechnicznych,

od geodezji do elektrotechniki. Ja sam wykadaem
kurs literatury angielskiej w jzyku angielskim, i ku

mojemu zdumiendai, miaem od 80 do 100 suchaczy

(wicej ni 'kied3'kolwiek przed wojn w Uniwersy-

tecie Jagielloskim). Trzeba bowiem wiedzie, e
uczenie si jzyków^ byo prawdzjiw manj jeców,

a szczególniej sz}^ popyt panowa dziwnym sposobem

nie na jzyk rosyjski, który byby móg si przyda,

lecz na angielski. Pod zarzdem amery^kaskim

przemówiy za angielskim i wzgldy praktyczne, to

te lekcje angielskiego byy najibardziej oywiona
dziedzin z tych rónych kursów jzykowych, które

intensywniej jeszcze od teoretycznych wykadów
rozwiny si w naszym ^chopskim uniwersytecie «.

Byy dwa nisze i dwa wysze kursy angielskiego,

dwa nisze i dwa wysze francuskiego, dwa wo-
skiego, ponadto za uczono hiszpaskiego, aciny

i greki (dla realistów), czeskiego (dla NiemcÓAV

z Czech), niemieckiego (dla Wgrów), wgierskiego,

ukraiskiego, polskiego, rosyjsldego, a nawet he-

brajskiego i esperanta. Esperantyci zorganizowali

si w osobne towarzystwo, odbywali zebrania i pro-
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wadzili (nieszkodliw zreszt; pii>pagand swej in-

ternacia linguo.

Na papierze, doslai'Czonym przez Ameryka-

nów, wychodziy dwa rkopimienne miesiczmiki,

piknie zdobione i illustrowane, i dwa odczytywane

na glos po salach dzienniki, do których udzielano

lam najnowszych wiadomoci telegraficznych z ko-

munikatów sztabu amerykaskiego. Mielimy te
zazwyczaj pod rk gazety angielskie, wychodzce
W" Japonji i w Chinach, oraz róne amerykaskie.

Rzebiarze i malarze otrzymali osobn pra-

cowni; u rzebiarzy zamówiono pomnik grobowy

dla 2niiarlych w niewoli jeców.
Dwa chóry piewackie i dwie orkiestry da-

way od czasu do czasu koncerty. Ale gówn chlub
obozu i najwiksz radoci rozbawionych jak

dzieci Amerykanów, by teatr obozowy. Grali

w nim — prawdziwie po szekspirowsku — role. ko-

biece modzi i prz}'stojni chopcy. Za feeryjne icie

dekoracje i kostjumy, byy robot samych jeców.
Nie zapomn znakomitego przedstawienia ^Piknej
Heleny <, do którego wntrza i ubiory projektowa
specjalista od historji sztuki greckiej. W niezatartej

te pamdci pozostanie mi skomponowana przez

jeca operetka wgierska, p. t. »Wyspa szczli-

wych*, której dwa akty rozgryway si na poka-
dzie yachtu amerykasJ^iego miljardera, a jeden —
na wyspie podzwrotnikowej. Wreszcie trzecie wspo-

mnienie, to balet »Sen tancerza <, gdzie na tle nocnej

panoramy amfiteatralnego miasta Budy, wystpo-
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way z tacami solowemi w kostj urnach narodowych
urocze przedstawicielki rónych hidów europejskici

od Holandji i Hiszpanji, do krajów alpejskich i W-
gier. Amerykanie byli tak zachwyceni tern wszyst-

kiem, e chcieli trup jenieck w powrocie z nie-

woli obwozi po Stanach Zjednoczonych, do czego

jednak nie doszo.

Zdawaby si mogo, e wobec tego wszyst-

kiego, stosunek do Amerykanów by od pocztku
do koca jak najlepszy i jak najserdeczniejszy. Tym-
czasem byo inaczej: panowaa w tym stosunku glu-

cia niech do »barbarzyców« amerykaskich.
Dlaczego?

Amerykanie zastali jeców w opakanym sta-

nie fizycznym i moralnym, wygodzonych, zndznia-

ych i obdartych, wyczei^panych nerwowo, zignu-

niaych i apatycznych. Wielu nie ruszao si wcale

z izb koszarowych i siedziao cay dzie przy piecu

lub leao na ókach. Chcc poderwa ich na nowo
na nogi, zrobi z nich znowu ludzi, Amer5''kanie za-

stosow^ali cay szereg bezceremonjakiych, a nawet

drakonicznych zarzdze higjeniczno - wychowaw-
czych, które narobiy wiele zej l^rwT i wywoay
rozdranienie. Pierwszym kamieniem obraz}^ byy
porzdld koszarowe. Jecy podzielili sobie zdawna

wielkie sale, w' których mieszkali, na mae pokoiki

przez przegródki ze szmat lub starych desek. Te bo-

xes — tak nazwane jak przegródki w stajniach —
byy doskonaemi sclironiskami dla brudu, kurzu

i zaduchu, ale zarazem ostatni illu^ jakiego wa-
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siiego kta, gdzie bezdomny jeniec móg si zagrze-

ba. Amei-ykanie zadali ich zniesienia i wbrew

umotywowanemu psychologicznie memorjaowi, któ-

ry imieniem kolegów napisaem, przeforsowali je,

wyganiajc nas na dwór i burzc w naszej nieobec-

noci : boksy « kolbami od karabinów. Mieszkalimy

odtd w ogromnych otwartych salach, ze swobo-

dnym dostpem wiata i powietrza, na racjonalnie

rozstawionych ókach. Dla wraliwszych natur to

ya mka, a zabawny epizod zdarzy si z nasz
primadonn teatraln: ten adjiy chopak mieszka

zrazu przy teatrze, póniej przeniesiony do sali ogól-

nej, owiadczy, e nie moe jako panienka rozbie-

ra si i ka si spa w obecnoci stu mcz>'zn:

trzeba go byo trzyma jaki czas w szpitalu, nim si

od tej osobliwej psychozy wyleczy. Nie brako zre-

szt naturalnie i innych miesznych objawów tej

kategorji: primadonn co ^\'ieczór po przedstaAvie-

niu otrzymywaa pudeko cukierków od cichego

swego wielbiciela — jednego ze starszych kapita-

nów; a ja sam na uroczystoci sylwestrowej nawpó-
bezwiednie pocaowaem w rk jedne z adnych pa-

nienek, co kryy po sali wród publicznoci, cho
wiedziaem, e to s przebrani modzi koledz\'.

Ale powrómy do amerykaskiej reformy y-
ia obozowego. Zapanowa tedy w owych wielkich

ypialniach cile koszarowy program, ani my si,

ani je nie byo wolno w salach, o '.'4 na 6 rano bez

pardonu trzeba byo wstawa, my si w niezbyt

ciepym kurytarzu, a o 7 by na dole w jadalni na
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niadaniu; za o dziesitej wieczorem równie bez

pardonu gaszono wiata. Sale musiay by wie-

trzone pi razy dziennie, razem godzin: dziki nie-

udolnoci urzdowych tumaczy, zrobio si z tego

na pocztek nawet pi godzin dziennie i panoway
przez kilka dni prawdziwe orgje wietrzenia przy 30

stopniach mrozu. Ci sami tumacze póniej, przy

zmianach dyslokacji w obozie, równie w czasie

wielkich mrozów, narobili baamuctw, które spowo-

doway niepotrzebne dwu- i trzykrotne przepro-

wadzki jeców.
Sale musiay by utrzymywane w przepisanym

cile porzdku i podoigi liamienne myte niaft raz

na tydzie. Amerykanie, którzy samii mieli po je-

dnym ordynansie dla omru oficerów, znieli oczy-

wicie odrazu wszelk osobist obsug jeców-ofi-

cerów przez jeców-olnierzy, prócz porzdków ku-

rytarzowych i suby kucliennej, oraz wyjtków dla

starych sztabowców.

Ale to wszystko jeszczeby nie tyle znaczyo:

wszak aproletaryzowan}'' jeniec-oficer dawno, ju
sam odwyk od jaliiejkolwiek obsugi, bo onierz
za czasów bolszewickich sta si przez patne roboty

daleko bogatszym od niego. Inna rzecz dopiero na-

prawd uiboda oficerstwo, a mianowicie przymius

do robót fizycznych. Amerykanie susznie uznali

prac i pobyt na wieem powietrzu za najlepsze le-

karstwo na fizyczny i moralny letarg jeców, i po-

stawili przedewszystkaem zasadnicze wymaganie,

by kady jeniec w obozie czem si zajmowa.
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Prawda, e szeroki i liiberalnv bv svslem uwolnie
od robót fizjTznych: ktokolwiek pracowa, czy to

jako aktor w teatrze, czy jako docent na kursach,

czy jako technik w którymkolwiek z warsztatów

obozowych, figuroAva na special duy list i do rohói

fizycznych nie by ]>ocigany. Natomiast przecitny

oficer, nie posiadajcy adnych specjalnych uzdol-

nie, musia co robi fizycznie, a przynajmniej uda-

wa, e co robi, i spdza wiksz cz dnia na po-

w ietrzu. Ludzie si wnet opalili (cho to bya zima),

/mnieli, nabrali wilczych apetytów i doskonaego
snu. Ale wyhodowana przez rosyjskie wanmki nie-

ch do wszelkiej pracy w ipoczeniu ze starowiec-

kiemi przesda-mi stanowemi, wreszcie normalna

reakcja natury ludzkiej przeciw wszelkiemu przy-

musowi sprawiy, e roboty aanerykaskie stay si
wielce niepopularne i wykrcano si od nich, jak

kto móg. Prawda, e wymylali te Amerykanie cza-

sem w braku czego lepszego zajcia podobnie bez-

( elowe, jak swojego czasu wymyla dla swoich ka-

torników ów sawny gubernator sachaliski, co ka-

za budowa gociniec, a potem go rozbiera, albo

. ykopywa rów, a potem go zasypywa. Tak i Ame-
rykanie ze sterty kamieni, która od niepamitnych
czasów bya uoona koo drogi na rodku obozu i pe-

wnie przez Moskali przeznaczona do jakiej niewy-

konanej budowy, kazali przenosi kamienie i zasy-

pywa niemi najniepotrzebniej may dó w pobliu.

Ta robota bya specjalnie znienawidzon: jeden

z tvolegów (sdzia z Wado^sic) w^-kony^'a j w ten
Siedem lat w Rosji. 7
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sposób, e nosi tam i nazad w kieszeni paszcza je-

den i ten sam niewielki kamie, który kontroluj-

cemu onierzowi amerykaskiemu na danie po-

kazywa. Daa te ta robota temat do jednego z naj-

dowcipniejszyci kartonów humorystycznych w cza-

sopimie obozowem. Tytu: »Przyczynek do filozofji

historji«. Cztery obrazki. Pierwszy: Okoo roku 1000

przed Clirystusem. Asyryjczycy buduj wityni.
Wojownik z o-con brod i lanc pilnuje niewol-

nika-yda, który dwiga kamienie do tej budowy.

yd, zbiedzony i obdarty, usiad zmczony na ka-

mieniu i rozmyla: »Czy te za tysic lat bd jeszcze

istnieli jecy wojenni? .< — Obrazek drugi: okoo na-

rodzenia Chrystusa. Rzymianie buduj twierdz.

Legjonista z dzid pilnuje jeca-Germanina w ach-

manach, który dwiga kamienie do budowy i usiad-

szy dla wypoczynku po drodze, rozmyla: »Czy te
za tysic lat bd jeszcze istnieli jecy wojenni?* —
Obrazek trzeci: okoo (ale bardzo okoo!) roku 1000

po Chrystusie. Krzyacy buduj koció. Wsparty

na mieczu brodaty krzyak pilnuje w^j^ndzniaego

Litwina, który dwiga kamienie do budowy i przy-

siadszy, rozmyla: »Czy te za tysic lat bd jesz-

cze istnieli jecy wojenni?« — Obrazek czwarty:

okoo roku 2000 po Chr^^stusie (szczyt pesymizmu

w jenieckich prognozach!). Amerykaski onierz
z bagnetem na karabinie i w^yszc2«rzonemii kami
pilnuje Jeca w typowj^m, szarym, watowanym pa-

szczu chiskim, z CzenYonego Krzya szwedzkiego.

Jeniec nosi kamienie, przysiad na chwil i rozmy*
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la: i-Cry te za tysic lat bd jeszcze istnieli jecy
wojenni?*.

Dopiero z wiosn, gdy zaczh' si senso^sniej-

sze roboty — urzdzanie ogrodów i boisk sporto-

wych w obozie — i gdy soneczko na dwór wabio,

jecy poczli raniej garn si do pracy fiz}'cznej.

Ale przedtem jeszcze, w zimie, zamci stosunki

z Amerykaninami jeden incydent na tle politycznem,

który wiedy wywoa burz w szklance wody, a dzi,

gdy na patrz poprzez tyle powaniejszych scen

z lat nastpnych, wydaje mi si take przedewszyst-

kiem komicznym. Wie on si z antagonizmem po-

midzy obydwoma okupantami: Ameryk a Japonj.

Jak ju wspomniaem. Japoczycy starali si zjedna
sobie gównie buruazje (cho j waciwie systema-

tycznie w}'^vaszczali), i operowali oddziaami par-

tyzanckiemi w rodzaju kozaków Kamykowa. Ame-
rykanie przeciwnie, szukali oparcia gównie w ma-
sach proletarjatu: rozmylnie rozrzucali pienidze

midzy tum, przepacajc wsz\stko co kupowali,

przytem ich towarzysko, a w szczególnoci mio
do dzieci, ujmowaa ludzi. Na terror kamykows:ki

patrz\ii z ukosa, ale bez interwencji, cho gupi a za-

palczywy ataman próbowa z nimi zadziera przez

prowokacyjne rozkaz\' — w jednym z nich naz\va

Y. M. C. A. organizacj ydowsko-masosk. Ale oto

zaszed wypadek, w któr\Tii ju zadano interwen-

cji amerykaskiej. Cze kozaków kalmykowskich
zbuntowaa si, wystawiajc dania wcale nie bol-

szewickie, po czci nawet na tradycyjnych zasadach
T
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samorzdu kozackiego oparte, ale w oczach Kainy-

kowa niesychane. dali wic powszechnego nau-

czania po stannicach kozackich, dali kontroli

»Koa Kozackiego* nad polityk dowództAva i perjo-

dycznych wyborów atamana. Bunt oczywicie, jak

zwykle rosyjskie sprzysienie bez pomocy z ze-

AA'ntrz, by zorganizowany niezdarnie i nie powiód
si. Siedmiuset ludzi, znalazszy si w' pooeniu bez

wyjcia, udao si pod opiek Amerykanów. Ci prze-

nieli ich do obozu jeców w Krasnej Rjeczce, gdzie

im udzielono schronienia i traktowano ich jako go-

ci i sprzymierzeców. Spowodowao to wielkie nie-

wygody dla jeców, rójie przeprowadziki i ograni-

czania w korzystaniu z jadalni, gdzie przed nami

wydawano obiad kozakom. Protesty jeców ame-

rykaska komenda poja jako bunt i zastoso-

waa do nich obostrzenia i represje. By to okres

najwikszego napicia midzy Amerykanami a je-

caimi. Oficerowie byli wtedy przez dwa tygodnie po-

zbawieni wszelkiej pomocy onierzy w gospodar-

stwie, i onierze, jakby umylnie na ten czas od ro-

bót zrwolnieni, mogli si z satysfakcj przypatrywa,

jak mymy myli naczynie, wynosili w kubach po-

myje, zamiatali kurytarze i czycili miejsca niego-

dne w'spoimnienia. Skoczy si zreszt len okres nie-

dugo, bo kozacy rycho poczli obóz opuszcza.

Amerykanie mianowicie, by nie dopuci Kamyko-
wa do sdzenia zbimtowanych, sami urzdzili jak
I)aiodj sdu wojskowego, i w rezultacie uwalniali

z obozu po kilku ludzi dziennie, którzy rozchodzili
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sie po stannicacli. Wobec tego za, e Kamykow -
da 27\vrotu koni i r\TisztiJn'kii huilowników, uwal-

niano kozaków z obozu z komi — czasem nawet

dwoma lub trzema na jednego — i wsk)Utek tego po-

taniay konie we wszystkich wsiach okolicznych.

W Chabarowsku pukownik amerykaski, zapro-

szony na zjazd kozacki dla wyjanienia swego po-

stpowania, otwarcie ju kpi sobie w odpowie-

dziach z swe^o rosyjskiego audylorjum: argumenty

dotyczce bolszewickich rzekomo de zbuntowa-

nych kozaków nazTwa »metafizj'k<, sam wysun
popularny wówczas argument samookrelenia, a za-

p}i:any, coby zro<bi, gdyby kozacy si samookrelili

jako bolszewicy, odrzek, e »choby si samookre-

-lili jako anioy: , on nie mia/by nic przeciwko temai.

Takie to mie figliki wzajemnie sobie w}"pra-

wiay wojska rónych pastw koalicyjnych na Da-

lekim Wschodzie.

Zarzut bolszewizmu, stawiany Amerykanom
ju przez Kamykowa na Wschodzie, a potem i przez

rzd koczakowski w Syberji rodkowej, nie by,
mówic powanie, tak zupenie bezpodstawny. Jest

faktem, e Amer}'ikanie sprzedawali bro i zapasy

wojenne jedn rk rzdowi Koczaka, a drug par-

tyzantom (bo brano do niewoli partyzantów z ame-
rykaskiem karabinami) i e w kopalniach wgla
w Suczanie, na zebraniu strajkujcych górników,

jako agitator przemawia oficer amerykaski (cho
póniej w urzdowem zaprzeczeniu twierdzono, e
by lam dla utrz'^mania porz^dku parlamentarnego).
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Takie kokietowanie z bolszewikami, tak samo, jak

wyrabianie sobie popularnoci wród proletarjatu,

byo wyran przestrog dla Japoczyków, by si
nie posuwali zibyt daleko w gb S}iberji, bo Amery-
kanie przez swój wpl}'w mogliby wznieci przeciwko

nim powstanie mas. Amer}'kaski ambasador z To-

kjo te w ostatniej chwili przeszkodzi zawarciu trak-

tatu sprzymierzeczego midzy Koczakiem, Japo-

nj i Niemcami.

Obóz na Krasnej Rjeczce opuciem, by wst-
pi jako ochotnik do.wojsk polskich w Syberji rod-
kowej. Obóz w lecie r. 1919 objli od Amerykanów
Japoczycy. Ci, jako naród feudalny, okazali wi-
cej szacunku dla tradycyjnych poj o stanowisku

oficera: zezwolili znowu na obsug i do adnych ro-

bót nie zmuszali. To te wedug wiadomoci listow-

nych, jakie miaem, niebawem znów zaczo si

objawia wród oficerów dawne próniactwo i da-

wne niechlujstwo jenieckie. Ale nawet po niedu-

gich rzdach japoskich, aden z tych, co byli ze

mn na Krasnej Rjeczce pod Amerykanami, chyba

nigdy do koca ycia nie zapomni tych lekcyj de-

mokracji, pracy i higjeny, jakie nam przez swe dra-

koniczne zarzdzenia dali nasi wychowawcy z za

Oceanu.

Zanim si rozstan z tym amerykaskim epi-

zodem mojego ycia, powic jeszcze cho kilka

sów Yankesom-Polakom. Jak ju mówiem, byo
ich wielu wród onierzy tej kompanji, co naszego

obozu s.trzega, tak, e nawet sierant mi mówi, i
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chcc zebra Polaków na jaki polski odcz^i, najle-

piej byloJ)}' zaalarmowa cala kompanj i potem po-

wiedzie, e nie-Polacy mog i do domu. Otó
w jednem sprawiedliwo tym amerykaskim roda-

kom odda musz: mówili po polsku czysto, bez do-

mieszki amerykanizmów, akcentem podobnym do

wielkopolskiego. I to jeszcze, e o wielkich ludziach

i wypadkach naszych dziejów, szczególnie porozbio-

rowych, byli przewanie naleycie poinformowani,

bo kadego z nich w jednej z osiemnastu szkó pol-

skich w Chicago tego wszystkiego jeszcze w dzieci-

stwie doskonale nauczono. Jeeli pod lym wzgldem
odbijali oczywicie korzystnie od Polaków wycho-

wanych w gbi Rosji, to mniej korzystnie sprawa

si przedstawiaa, gdy rozmowa dochodzia do kry-

tycznej kwestji powrotu do kraju. Wtedy amery-

kaski onierz-Polak si waha, miesza, wykrca,
nie twierdzc, e nie pojedzie nigdy, ale i nie twier-

dzc, e fK>jedzie rycho, i koniec koców, po kilku

w\nnijajcych frazesach, siada na ulubionego ko-

nika kadego obj^watela amerykaskiego, dowodzc,
e przedewszystkiem na razie wraca do Stanów

Zjednoczonych, bo tam jednak jest naogó pod ka-
dym wzgldem lepiej, ni gddekolwiek indziej na

wiecie.

Ta bezustanna reklama wszystkiego co ame-

rykaskie, od Pana Boga i konstytucji do jedzenia

i urzdze domowych, jest najbardziej nuc, sta
cech wszelkich rozmów z Amer}'kanami. Zamcza
mnie ni jeszcze przezacny i nieoceniony nasz przy-
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jaciel Mr. Convis z Milwaukee, przedstawiciel Y. M.

C. A. przy polsldch wojskach na Syberji. Cho ma
w sobie taka »samochwalba« co niekulturalnego

wedug naszych europejskich poj, trudno jednak

-aprzeczy, e ma take co nieprzeparcie imponu-

jcego. Przemawia z niej zdrQAvy optymizim naro-

dówo-pastwowy, przemawia mocna i entuzjasty-

czna ufno w postp i wzrastajc potg wasnej

ojczyzny, przemawia zwyciska Aviara, e wiat jest

w przededniu hegemonji amerykaskiej. Moe si

nam starj^m Europejczykom nie bardzo umiecha
ta perspektywa przodownictwa »barbarzyców

«

transatlantyckich, bez tradycji i bez stylu ycia, ale

nie mona nie pragn, by jako dobry przykad cho
co z tej radosnej amerykaskiej wiary w siebie sa-

mych udzielio si naszemu wyzwolonemu i zjedno-

czonemu narodowi, w którym teraz kady otbywatel

zajty jest przedewszystkiem zgryliwem krytykowa-

niem, ze swego kta wszystkich szczegóów^ nowego

ycia pastwowego polskiego.



VII.

Ostatnie legjony.

sNowem San Domingo* nazrwaem organiza-

cj wojska polskiego na Syberji w licie do delegata

Polskiego Komitetu Wojennego w Chabarowsku,

gdy ten nalega, bym opuci bezpieczny obóz ame-

rykaski i wstpi. Przeczuwaem, e rozegra si ten

sam stary, historyczny dramat onierza-tuacza pol-

skiego, wród nowych tylko dekoracyj: zamiast a-
rów tropikalnych — mrozy syberyjskie, zamiast

pachncych lasów podwzrotniko\\Tch — tajga szu-

mica, zamiast ótej febry — t}'fus plamisty, za-

miast murz^mów — bolszewicy partyzanci. A w ser-

cu ta sama beznadziejna tsknota za dalekim kra-

jem, a na karku to samo jarzmo cudzej suby pod
polskim znakiem.

Za dla tych, co wkocu dostali si do niewoli,

zamiast plantatorów angielskich na Jamaice — nowa
wadza sowiecka na Syberji i katorga dla niej pyo

kopalniach, lasach czy urzdach.

Sprawdzio si niestety wszystko, a nazbjl

wiernie, i gorzko robi si na duszy, gdy dzi w bu-

decie p. Michalskiego czytam, e Polska za to tra-
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gedj kilkunastu tysicy swego onierza winna jest

Republice Francuskie] — 50 miljonów franków!

O losach pitej dywizji Wojsik Polskich na Sy-

berji do wiele ju u nas pisano i rozprawiano. To

te ja tutaj uwydatni tylko pewne rysy zasadnicze,

które w historji tej formacji ukazuj nam typow
tragedj legjonow, a zarazem w^ maych ramach

wiata emigracyjnego wierne odbicie tego, co rów-

noczenie dziao si na wielk skale na widowni pol-

skiej.

Pd do tworzenia siy zbrojnej polsldej we

wszelkich, choby najmniej sprzyjajcych warun-

kach, by staym objawem siy yw^otnej i niegasn-

cego zmysu pastwowego naszego narodu przez

cae stulecie porozbiorowe. On wyda ideologj le-

gjonow we wszystkich jej przejawach, od Dbrow-

skiego i Kniaziewicza do Pisudskiego i Hallera, od

niemiertelnej piosenki Wybickiego do piewek le-

guskich wojny wiatowej. Owocem tego impulsu

le bya niepohamowana akcja w kierunku wydzie-

lania wojskowych Polaków z armji rosyjskiej

w osobne formacje polskie w rewolucyjnym roku

1917^ _ akcja, której w imi rozwagi, ekonomji si

narodowych i uzgodnienia dziaa emigracji i kraju,

bezskutecznie si sprzeciwia p. Aleksander Lednicki

i jego obóz, niesusznie za to ponad wszelk miar

napastowany i bezczeszczony. Powsta wic korpus

Dowbór-Munickiego, gównie z byych wojskowych

rosyjskich, i chocia nie w wymarzonej aureoli zwy-
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cistwa, jednak wreszcie ^przeszed Wis, przeszedJ

Wart* i wpyn do rezerwoaru si l^rajowych.

Wród jeców, wygnaców i rozibitków w g-bi

Rosji i na Syberji, silny by nadewsz}'slko motjn^-

tsknoty za powrotem do dalekiego kraju. W miar,
jak si wikay wypadki w Rosji, nadzieja powrotu

w drodze normalnej coraz bardziej si zacieraa

i wydawa si mogo, e forma organizacji wojsko-

wej jest najwaciwsz drog do zdobycia sobie tego

upragnionego powrotu wasnemi siami. PowTÓt

w postaci wojska polskiego zaleca si i z tego wzgl-
du, e konieczno powstania w kraju przeciw rz-
dom okupacyjnym stawaa si coraz \syraniejsz,

a na zwizek midz,* bolszewikami a Niemcami
otworz\' oczy wszystkim pokój brzeski.

Zadecydowa ostatecznie prz}'kad Czechów.

Wród nich dla masy onierza niedostpne byy
wysokie polityczne argumenty o potrzebie wysugi-
wania si koalicji, a bya ta masa opanowana prze-

dewszystkiem t jedn myl, eby zbrojn si czy

przez Zachód, czy przez Wschód, utorowa sobie

drog powrotn do kraju z niewoli, i by tam ju si
móc obroni od wysania na jaki austrjacko-nie-

miecki front przeciwko Wochom iub Francji. To
wsz}'stko zgadzao si z mylami wielu jeców-Po-
laków, i dlatego po czci z inicjat}'wy Czechów po-

czy tworz}' si w lecie r. 1918 nad Wog siy woj-

skowe polskie. Ju tu wyoni si zasadniczy tragizm,

tkwicy w samem zaoeniu takich formacji: trzeba

byo dl« tworzenia wojska zatrzyma w gbi Roaji
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jeców, którzy jako jecy mogli przez bolszewick

Rosj po pokoju brzeskim wróci z niewoli i wzimoc-

ni zastpy si krajowych. U Czechów ten nieunik-

niony konflikt midzy koniecznoci suiby na

obczynie a pragnieniem powrotu do kraju przyj
póniej formy ostre: na Syberji, w Irkucku, zibunto-

waa si cz wojsk, i Czesi pozostawili tam 3000

swych onierzy, internowanych na cikich roho-

tach w kopalniach: odesa ich do kraju dopiero

w 1920 r. drugi rzd bolszewicki. U Polaków, gdy si

okazao, e onierz jako jeniec byby móg rychlej

wróci do kraju, wiele byo oporu po caej S}lberji

wród jeców przeciwko wstpowaniu do formacyj

polskich, i delegaci werbunkowi przy poparciu Cze-

chów i. Rosjan, niejednokrotnie dziaali na onierzy

formalnym przymusem w postaci mobilizacji, a na

oficerów — presj moraln, grobami bojkotu w kra-

ju lub donosów na Syberji.

Ponado u nas tragicznie skomplikowa poo-

enie jeszcze inny pierwiastek. Równoczenie z w-oj-

skami nad Wog, poczy tu i owdzie po miastach

syber3^jskich powstawa spontanicznie miejscowe

legjony polskie* (omski, irkucki, charbiski), bo

nigdzie impuls do organizowania si w formie woj-

skowej nie da si powstrzyma. Otó we wsz}'stkich

tych formacjach obok jeców, drugi gówny skad-

nik stanowili demobilizoAvani wojskowi Polacy

z dawnej armji rosyjsikiej, szczególnie oficerowie,

pozbawieni gruntu pod nogami przez przewrót bol-

szewicki. W interesach tych ludzi leao, jako naj-
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bliszy cel, obalenie rzdu sowieckiego; tsknoty za

krajem wielu z nich nie odczuwao w tym stopniu

co jecy, bo byli wychowani w Rosji, spdzili wiek

w subie carskiej, Polski niektórzy z nich wcale nie

widzieli i z ziemi rosyjsk lub nawet z SNiberj byli

zwizani przez stosunki rodzinne, majtkowe i przy-

zwyczajenia caego ycia. Na lem tle wj-AYizaa sie

w samem onie nowych wojsk polskich rozbieno
de, która bya najistotniejsz przyczyn naszej

zguby.

Rozdwik ten nie by tak silny, póki pierwsze

<>ddziay wojsk polskich bray udzia w walkach na

froncie uralskim, gdzie guszy spory huk ognia nie-

przyjacielskiego. W tych walkach, toczonych przy

SO-stopniowym mrozie i ndznem wyekwipowaniu,

wród gbokich niegów, nie braem udziau, bo

wtedy na Daleki Wschód zaledwie sabe, niepewne

i sprzeczne dochodziy wiadomoci o tworzcem si
wojsku polskiem.

Konflikt midzy cudzemi sobie duchem ywio-
ami wród wojska polskiego roz^vin si dopiero

Av caej peni, gdy teren walk midzy siami bolsze-

\N ickiemi a antybolszev.ickienu przesun sie za

Ural, nadzieje przedostania si do kraju przez Za-

chód poczy nikn, ponowne opanowanie Sybe-

rji przez bolszewików stawao si prawdopodobne,
a w samym rzdzie sybei*yjskim elementy reakc}"jno-

czamosecinne wziy gór nad wolnociowo-rewo-
lucyjnemi. Wobec jawnej ju niechci, zarówno o-
nierza czeskiego, jak polskiego, do walczenia na
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froncie o restauracj carskich porzdków w Rosji,

przybyy na Syberje jako organizator wojsk koali-

cyjnych jenera Janin, przeznaczy je do ochrony

kolei S3iberyjskiej przeciwko mnocym si powsta-

niom. Dywizja polska otrzymaa zachodni odcinek,

na pierwszych tyach armji koczakowskiej, wraz

z odnogami Tatarskaja-Sawgorod i Nowo-Nikoa-

jewsk- Barnau-Siemipaatysk, wanemi jako gó-

wne linje dowozu ywnoci. Tutaj to, w Nowo-Ni-

koajewsku, jako gównej kwaterze dywizji, w^ na-

wpó-pokojowych warunkach ycia garnizonowego,

rozgorzao w caej peni przeciwiestAYO de i pro-

gramów poród wojsk. »Czubarycy«, czyli Polacy

z Rosji i x.awstrijcy« i ;>nie'mcy«:, jak znowu byj^h

jeców nazywali tamci, patrzyli na si wzajemnie

z nieprzejednan niechci. Nawet do czarnosecin-

nej prasy koczakowskiej, która ju wtedy nas na-

pastowaa za to, emy dla Moskali kasztanów

z ognia bolszewickiego nie chcieli wyciga, przez

porednictwo jednej gadziny dziennikarskiej w na-

szem wojsku, przedostay si echa o sporach w dy-

wizji midzy »wostocznikami<s co chc tylko wyje-

cha przez Wschód do kraju i pozostawi Rosje jej

losowi, a »zapadnikami<s co chc bi taranem

w mur bolszewicki na Zachodzie.

Uosobieniem' panujcego antagonizmu byy

dwa sataby, które na swoje nieszczcie i najniepo-

trzebniej w wiecie nasza dywizja posiadaa. Sztab

Dowództwa Wojsk sta z maemi wyjtkami wier-

nie pi^zy Dowódcy, pukowniku C z u m i e. Wysa-
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nik Hallera i byy oficer legjoiiow, czowiek ideowo

czysty, podzielajcy ideologjc pastwowo - ix)lskc

i aspiracje powrotowe ogóu onierz}', Dowódca by
u nicli popularny, i przy tern oparciu byby moe
zdoa nada losom wojsk podany obrót, gdyby

mu bya dopisaa sia woli i bystro myli wobec
tyci niezmiernie trudnych zada ju nie wojsko-

wych, lecz politycznych, jakie rnu prz-pady w udzia-

le. Z drugiej strony dowódca szykowych czci dy-

wizji, pukownik R u m s z a, ze swoim (liczniej-

szym i sprawniejszym) sztabem — krótko z\Nanym

>Sztabem Dywizji « — reprezentowa kierunek, d-
cy nadewszstko do zuytkowania wojsk polskici

na walk z bolszewizmem wewntrz Rosji. Przez

dziwn ironjc losu oficer ten, który bi si chlubnie

w mundurze rosyjskim na wsz}'stkich prawie fron-

tach wojny wiatowej i brawurowo uciek z niewoli

niemieckiej, posiada w wysokim stopniu te wanie
przjTnioty, jakich w chwilach krytycznych niedosta-

wao Dowódcy: by nietylko zapamitale odwany
i waleczny w boju — na to w potrzebie sta byo
i tamtego, — ale by stanowczy i zdecydowany we
wszystkich okolicznociach, umia rozkaz}'wa
i przez to móg budzi uwielbienie jako wódz. Mia
za sob mniejszo oficerów w szeregach, ale mniej-

szo oddan i do siln, a intencjom jego suyy
takie atuty, jak fakt, e najwysze "sztabowe stano-

wiska w wojsku zajmowali oficerowie z armji ro-

syjskiej, jak wreszcie okoliczno, e jego program
by programem rzdu koczakowskiego i dowództwa
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francuskiego. Te dwie siy Irzymaly nas iia Syberji

i przeforsowa przeciw iiim zawczasu nasz powrót

do kraju byoby zadaniem hefoicznem, do spenie-

nia tylliio przy zupenej jednoimynoci w kierow-

nictwie i duciu wojska, której nam brako. Pore-
dnildem pomidzy obydwoma sztabami byby móg
suy i w ten sposób dywizj od nieszcz we-

wnetrzneigo rozamu ocali brygadjer, pukownik
S lv o r o b o h a I y (Jakubowski), byy le,gjonis'a

i wielce wród onierzy popularny. Jeszcze pod je-

sie roku 1919, mia on stan na czele mieszanego

(cywilno-wojskowego) ciaa polityczno-doradczego,

które chciano utworzy przy Dowództwie: stv,orze-

nie takiego ciaa byby móg przepro^vadzi na nara-

dach Dowódców nad reorganizacj sztabów, zale-

con przez jeneraa Hallera. Skrewi jednak, nie

pragnc sobie widocznie z nikim psu stosunków,

i pozostawi dywizj bez ostoi.

Cho si w rzeczywistoci nie sprawdzia, ale

psychologicznie trafn bya cita uwaga, jak o tych

trzech naszych wodzach zrobi jeden ze starszych

oficerów Sztabu, wsl<:azujc mi ich na pogrzebie ja-

kich naszych polegych, gdy szli razem za trumn:
»Patrz Pan, oto trzej dowódcy wojslc polskich na

Syberji: byy (puk. Czuma), obecny (puk. Rumsza)

i przyszy (puk. Skorobohaly) '.

W póniejlfezych, gronych ju momentach, za-

bezpieczy nam odwrót na Wschód byaby moga
lyco cisa czno i solidarno z t znacznie po-

tniejsz od nas si wojskow, jak byli Czesi.
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! ymczasean lego warunku w caym przecigu spra-

wy nie byo i niestety by nie mogo. Gboka ró-

wnica charakterów narodowycli, gucha niech mie-

dzy Polakami a Czechami w niewoli, wynikajca

z ultra-moskalofilstwa Czechów, wreszcie echa za-

targów w Europie o lsk w postaci zajadej kam-

panji anty-polskiej ze strony syberyjskiej prasy cze-

skiej (nawet jeden swój pocig pancerny Czesi na-

zwali » Cieszyn <f) — wszystko to zatruwao atmosfer

midzy formacjami wojskowemi o tak oczywicie

jednakowych interesach. Nie brako przytem pol-

skich oficerów ze suby rosyjskiej na stanowiskach

reprezentacyjnych, którzy wobec dojrzewajcego

rozamu midzy Czechami a Koczakiem dawali Cze-

chom do zrozumienia, e Polacy, jak ksi Józef

przy Napoleonie, do ostatka stoj przy Koczaku.

Cakiem wiec konsekwentnie postpili w decyduj-

cej chwili Czesi, utosamiajc Polaków z kocza-

kowcami i wydajc ich razem bez wszelkiego sen-

tymentu na zgub dla wasnego ocalenia.

Osobliw i godn osobnego wspomnienia rol
w caym tym tragicznym splocie mot}n>yów naszej

katastrofy odegraa ta organizacja, która 5. d}^yizj

stworzya: Polski Komitet W o j e n n y. Z po-

cztku dziaajca w cisej jednoci z Dowództwem
wojsk, póniej prowadzia gwatown przeciw niemu

opozycj na amach swej gazety Gos polski .

Prawda, e opozycja ta bya skierowana przeciwko

klice koczakowskiej i dawaa wyraz susznemu d-
eniu ogóu onierzy do kraju, — prawda, e kry-

Siedem lat w Rosji. 8
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tykowano rzeczywiste naduycia w dywizji, w szcze-

gólnoci pokutujcy u wielu byych oficerów rosyj-

skich z czasów carskich brutalny sposób obchodze-

nia si z szeregowcem, — ale te zaprzeczy trudno,

e metody tej opozycji prasowej byy warcholskie

i szkodziy wojsku nazewntrz i nawewntrz. Gdzie

ródo tego antagonizmu? Polski Komitet Wojenny

z chwil zorganizowania dywizji funkcje swe zako-

czy, dalsza dziaalno werbunkowa moga przej

do wojskowych komendantów punktów zbornych,

i funkcjonarjusze Polskiego Komitetu Wojennego

powinni byli wla si w szeregi wojska. Dowództwo

zadao tego nawet kategoryczni ee w rozkazie z 15

sierpnia 1919, ogaszajc dezerterem kadego z nich,

co teraz do wojska nie wstpi. Ale i wtedy nie w^s^y-

scy usuchali. Polski Komitet Wojenny bowiem tym-

czasem, przy pomocy obfitych funduszów koalicyj-

nych, stworzy zbyt obszern sie swych urzdów

po Syberji i zbyt wielki aparat, by si jego przedsta-

wicielom chciao rzuca te wygodne i wpywowe

stanowiska dla suby w szeregach. To te, przewi-

dujc koniec dziaalnoci w^ojskowej, komitet wcze-

nie pocz dy do rozszerzenia swych atr>'bucji

na sprawy cywilne natury konsularnej, pocz wy-

dawa paszporty obywatelom polskim i tworzy

róne nowe zrzeszenia polskie obok i na miejsce

starych. Tu zderzy si z instytucj, która ju dzia-

aa w tym zakresie: z Polskim Komitetem
N a r o do w y m w Charbinie, który równie pokry

sieci swych przedstawicielstw Syberje i mia na celu
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ochron prawn obywateli polskich. Posiadajc pe-

nomocnictwa od Komitetu Narodowego w Paryu.

Polski Komitet Narodowy uwaa si za organ rz-

dowy polski i odmawia Polskiemu Komitetowi Wo-
jennemu wszelkiej kompetencji w sprawach c}~vNil-

nych. Gorszce spory miedzy obydwoma komite-

tami zatruy ca atmosfer ycia polskiego na Sy-

berji i skwapliwie byy wyzyskiwane przez wrog
nam pras koczakowsk. Nie doprowadziy do po-

rozumienia nawet dwa zjazdy ogólno-syberyjskie,

urzdzone w tym celu. I ja jeszcze w Chabarowsku

przed wstpieniem do wojska, pracujc w interesie

ogóu Polaków nad pogodzeniem wojujcych ze

sob przedstawicielstw, nie mogem dobi sie choby
miejscowego kompromisu, gównie wskutek niezwy-

kej zachannoci i zadzierzystoci delegata Pol-

skiego Komitetu Wojennego, który mi nawet raz

rozi donosem do atamana Komykowa na organi-

zacje polskie, urzdzajce wiece i zebrania bez dyk-

tatorskiej sankcji delegatal

Dzi, gdy patrz wstecz na te bolesne niesnaski,

nie mog nie widzie szcz}'pty susznoci w gorzkich

sowach tego zniechconego Polaka syber}'jskiego,

który mi raz powiedzia, e niema co obstawa ani

/e jedn, ani za di-ug organizacj, bo Polski Komi-

tet Narodowy — to kotuny, a Polski Komitet Wo-
jenny, to spekulanci. Rzeczywicie Polski Komi-

tet Narodowy skada si pi^zewanie z zasiedziaych

dawno na Syberji miejscowych oby\vateli polskich,

od kraju dawno oderwanych i wszystkiemi swemi
r
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interesami z gruntem miejscowym zwizanych: to

te ich dziaalno nacechowana bya ciasnot hory-

zontów, gnunoci duchow typow dla dohroibytu

rosyjskiego, jednostronn dbaoci o materjalne

interesy starej emigracji, czsto nadmiern usu-
noci wobec rzdu koczakowskiego, wreszcie pi-

pidowsko-capowickiemi ambicyjkami osol)istemi

rónych »grubych i^yb* zaciankowych, którym za-

chciewao sic tytuiu konsulów polskich.

Z drugiej strony Polski Komitet Wojenny,
zwizany blisko z Czechami i wogóle interwenjiuj-

cemi na Syberji siami koaicyjnemi raczej ni
z funkcjonujcym w niej rzdem miejscowym, w we-

wntrznym swym skadzie reprezentowa igowanie

element nap\^vowy i niestay: jeców wojennych

i innych bezdomnych awaniturnikÓAV czasu wojen-

nego, zdemoralizowanych przez czste zmiany losu

i pooenia. To te nie mona uwolni tej instytucji

od ogólnego zarzutu, e wielu jej przedstawicieli po-

prostu w mtnej wodzie ryby owio, w szczególno-

ci, e z czstych, niby subowych, bezpatnych

przejadek po Syberji korzystali, by przemyca to-

wary fabryczne z taniego terytorjum kolei chisfkiej

v: gb Rosji, jak to wtedy zreszt czyni, kto tylko

móg, nie wyczajc w3'^sokich dygnitarzy wojsiko-

wych francuskich i angielskich. Jadc ze Wschodu
do wojska, korzystaem z wagonu I. klasy, którym

podróowa jeden z czonków Zarzdu Polskiego Ko-

mitetu Wojennego, i dziki temu na stacji Mandzu-

rja musiaem by wiadkiem wysoce konipromitu-
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jcej rewizji, która wykrya przedmioty tak zupe-

nie niczego wspólnego z urzdow dziaalnoci Ko-

mitetu nie majce, jak np. spor}' zapas podwizek
damskich.

Jeszcze jedne stron dziaalnoci Polskiego Ko-

mitetu Wojennego wspomnie musz — niestety

w objawach i skutkach swych take nie dodatni,

mianowicie okrzyczany >,'bolszewizm' tej instytucji

w póniejszych jej fazach. Rzecz}'wicie, kierownic-

two Komitetu widocznie chciao sobie stworzy mo-

no dalszej egzystencji wobec zbliajcego si

upadku rzdu Koczaka i perspektywy nowych rz-

dów bolszewickich. W tym duchu »Gos Polski- dru-

kowa w póniejszych miesicach swego istnienia

zupenie ju niedwuznaczne artykuy w gwatow-
nym rewolucyjno-radykalnym tonie, na temat de-

mokratyzacji wszystkich rzdów europejskich w naj-

bliszej przyszoci. Wysiki te oczywicie oavoc6w

nie day, bo bolszewicy i tak zgnietli z powierzchni

ziemi wszelkie instytucje o charakterze narodowo-

ciowym, byych funkcjonarjuszy Polskiego Komi-

tetu Wojennego rozstrzeliwali i wizili jako twór-

ców kontr-rewolucyjnego wojsika, i tylko niektórym

niedobitkom udao si za czasów bolszewickich pod
flag komunizmu dalej dziaa wród ludnoci pol-

skiej, czasem nawet nie bez poytku dla niej.

Chciab3"m zreszt wogóle nie wTwo}"wa wra-

enia, e dziaalno Polskiego Komitetu Wojennego
uwaam cakowicie i wycznie za demoralizator-

sk i awanturr.icz. Przyznaj, e wielu przedstawi-
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cieli tej instytucji na miejscach — e w}Tnienic tylko

riiiasto Barnau, gdzie dziaa profesor Kazimierz

Wiakowki — przebudzio ze piczki umysowej
i narodowej miejscowy yA\'iot polski i po raz pierw-

szy go naleycie zespolio i uwiadomio.
Jeeli wspomniaem o Avyranie bolszewicikich

zapdach w dziaaniu Komitetu pod koniec ery ko-
czakowskiej, to dlatego, e nie móg si ten ton nie

odbi niekorzystnie na usposobieniu onierza w na-

szem w^ojsku.

Gdy we wrzeniu r. 1921, przeniesiony z obozu

koncentracyjnego w Krasnojarsku do wizienia

Wszechrosyjskiej Czerezwyczajki w Moskwie, jecha-

em pod eskort przez Omsk, spotkaem si tam z ja-

dc w gb Syberji, zdawna oczekiwan Ekspozy-

tur Delegacji Repatrjacyjnej Polskiej. Jako jej kie-

rownika radonie powitaem p. Kazimierza Ginowl:-

Dziewaitowskiego, któr^' w r. 1919, ju w czasach

rozstroju stosunków midzy Komitetem Wojennym
a Dowództwem, jako bezsprzecznie ideowa i niepo-

szlakowana jednostka, stara si na stanowisku wi-

ceprezesa dwign podopadly autorytet moralny

Komitetu, a z drugiej strony wyta do' ostatka

wszystkie siy, by ratowa wojsko od grocej mu
zguby. Zapytaem tedy przy tem ponownem spotka-

niu p. Gintowta, jako pierwszego wysaca z kraju,

z którym si stykaem, co te ogó spoeczestw^a

sdzi o naszej dywizji syberyjskiej. Otrzyimaem od-

powied, e p. Gintowt w kraju walczy musia z roz-

powszeohnion opinj, i w naszej dy^^^zlji byy tylko
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dwie kategorje ludzi: czarnosecicy i bolszewicy.

Dzi, gdy z dalszej ju perspektywy spokojnie spo-

gldam na ubiege wypadki, -nie mog zaprzeczy,

e i w tej jaskrawej opinji krajowej byo co prawdy.

O stronnikach reakcji koczakowskiej ju mówiem.
Jake miaa si rzecz z rzekomem zbolszewiczeniem

ogóu naszych onierzy? Mówiem ju o tem, e je-

niec-onierz na Syberji pierwsz}' okres rzdów so-

wieckich mia we wzgldnie dobrej pamici; potr-

ciem o brutalne, starowiecko-rosyjskie traktowa-

nie onierzy przez niektórych oficerów byej suby
carskiej: komendant Sztabu Dowództwa raz w kan-

celarji, w obecnoci caego personalu, inwalid

w twarz uderzy! Wreszcie uwydatniem take de-

magogiczny ton poczytnej gazety .Gos Polski

«

w okresie opozycji Polskiego Komitetu Wojennego
przeciw^ko Dowództw"u. Do tego wszystkiego przy-

czana si jeszcze podziemna robota samych bol-

szewików. Jest faktem stwierdzonym, e byli ich

szpiedzj' i agitatorowie w szeregach naszego wojska.

Jeden taki, co by prowiantowym 3. szwadronu ua-
nów, yd z Woynia, póniej po kapitulacji dywizji

wyoni si nagle jako bolszewicki komendant mia-"

sta Krasnojarska i pierwszy pocz stosowa bez-

wzgldne represje do jeców. W czasie pobytu dy-

wizji w Nowo-Nikoajewsku, kilkakrotnie na smu-
tnej pamici ^Sucharnym Zawodzie & {iahryce su-

charów, kolo skadów intendenckich za miastem)

rozstrzeliwano onierzy za udzia w tajnych orga-

nizacjach bolszewickich. Za obecno przy jednej



- 120 -

z tych egzekucji w charakterze posterunku, b\l roz-

strzelany przez bolszewików jeszcze w kilka mie-

sicy po zawarciu pokoju z Polska, latem r. 1921, je-

den (byy onierz naszego bataljonu szturmow^ego

w tjurimie idaickiej. Mocno zlbolszewiczae byy nie-

wtpliwie szczególnie te puki, w których — jak

w uanach lub arlylerji — do znaczny procent sta-

nowili onierze z armji rosyjsikiej.

Najibardziej przeniknitym w caej swej masie

duchem bolszewickim okaza si w krytycznej chwili

b a t a 1 j o n 1 i t e w^ s k i przy naszej dywizji. Dzi-

wna ijronja losu: bataljon ten bowiem, ze swemi

piknemi zielonemi aksamitalmi i zot Pogoni na

czatpkach, by pieszczonem dzieckiem pukownika
Rumiszy, który zaopatry^ya go naj szczodrzej we
wszystko, otacza si 'nim jak gwardj pretorjask,

mia go koo siebie nawet na letnieim mieszkaniu za

mia'stem, — a pod jesie ten wanie bataljon, ma-

jc powierzony isotl)ie wany odcinek kolei barnaul-

sko-siemipaatyskiej, wymordowa cz swoich

oficerów, reszt zwiza i uprowadzi, i pomaszero-

wa in gremio do miejscowych partyzantów bolsze-

wickich w tajdze. udzili si Litwini, e tym kro-

kiem kupi sobie rychy, z aski rzdu sowieckiego,

powrót na Litw; tymczasem po nadejciu regular-

nych wojsk bolszewickich zroibiono nich poprostu

212. bataljon suby wewntrznej Czerwonej Armji

i posano na garnizon do kopal kunieckich w gu-

bernji tomskiej. Suszne za tak bezowocne odstp-

stwo spotkao ich pomiewisko, gdy póniej, w lu-
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lym roku 1920, cze i<:h przysza peni subr wail

w obozie dla jeców kolo Krasnojarska, gdziemy
ju i>o kapitulacji dywizji siedzieli, i nasza bra ofi-

( erska z za kraty witaa ich ironiczncmi okrzykami:

lU-wajcie, Uciekajllsy! Jak si macie, Uciekajtisy?

Wobec wsz}'stkiego, com opK)wiedzia o roz-

woju bolszeAvizmu w szeregach za czasów czynnej

suby dywizji, dziwnem sie nie wyda, e gdy d\'Avi-

zja znalaza si w pooeniu krytycznem, przygnia-

tajca wikszo ohi ierzy spokojnie patrz\'Ia na

e^ventualno nowej niewoli bolszewickiej i bez

oporu skadaa bro. Przyczyniaa sic do tego take
okoliczno, e bolszewicy ncili onierza miraem
rychego pokoju micdz\' Bolszewj a Polsk i wy-

wiezienia jeców do kiaju przez Zachód, a z drugiej

sitrony onierz jk) dugiem czekaniu zupenie ju
byl straci wiar w powrót do kraju drog ewakuacji

przez Wschód i przez morze. Nawet gdy we wrze-

vniu r. 1919 po dugiem milczeniu kraju doszy nas

depesze od jeneraa Hallera i od Naczelnika Pa-
stwa, zapewniajce nas o opiece Rzdu Polskiego

i obiecujce wyjazd przez Wschód przy pomocy Ja-

ponji, nasi nieufni chopi mazurscy odrazju jak je-

den m owiadczyli, e te depesze pewnie s sfa-

szowane przez misj francusk dla uspokojenia dy-

wizji, i trwali w przekonaniu, e jeli nawet na

Wschód pojedziemy, to tylko po to, by nas tam na

Dalekim Wschodzie oddano do dysjpozycji jakiego

Siemionowa luib innego anty-<bolszewickiego kata

i anowu prze(fcrz\Tnywano w nienawistnej subie na
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Syberji. Byy zreszt rzeczj^^icie j"u poczynione

pewne pó-oficjalne kroki w tym kierunku.

Dziwi sic te po tern wszystkiem nie mona,
e po rozibiciu dywizji znaleli si wród byych jej

onierzy organizatorzy i czonkowie »jaczejek«,

czyli kóek komunistycznych, e nawet niestety zna-

leli si po miastach syberyjskich — Krasnojarsk,

Tomsk, Irkuck — donosiciele i ajenci czerezwy-

czajki z poród naszych onierzy. Dziwi si tylko

naodwrót (trzeba, i cieszy si mona, e tych komu-

nistów^ ostatecznie okazao sie tak mao. W r. 1921

na siedm tysicy z gór jeców- polskich, zorganizo-

wanych przez bolszewików w Krasnojarsku w bry-

gad wojsko-wo-robonicz, wedug urzdowych da-

nych, tylko 61 byo zapisanych do »jaczejek«. Klub

robotniczy polski imienia Matuszewskiego — tak

nazwany wedug rozstrzelanego przez koczakow-

ców^ bolszewika-Polaka, — zaoony w Krasnojar-

sku umylnie dla jeców z naszej dywizji, stale wie-

ci "pusttkami. Ogóem rzec mona, e nietylko u tych

jeców, co si w^yponiewierali po tjurmach i obo-

zach koncentracyjnych, ale u tej wikszoci, która

w rotach robotniczych ya na wolnej stopie i miaa

mono polepszenia sw^ego bytu, czyciec sowiecki

wypali zarodki bolszewizmu z duszy. Rozstrój go-

sipodarczy, wywoany beziporednio i \\idoczinie przez

niedwiedzi polityk komuniistyczn, a dotkliwie

odczuty na wasnym odku, szczególnie pod ko-

niec niewoli, w r. 1921, po roku ponownej bolsze-

wickiej adiministracji na Syberji, by dla zdrowego
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rozumu naszego mazurskiego chopa argumentem

najdobitniejszym i rozstrzjgajcym przeciw propa-

gandzie, któr gorliwie uprawiano ywem sowem
i takiemi gazetami jak »Trybuna komunistyczna-

moskiewska (zdolnie redagowana przez Marchlew-

skiego), kijowski Gos komunisty? lub miski
Mot*. W piersYszych czasach po kapitulacji d^^wi-

z]i wychodzi nawet w sam}"!!! Krasnojarsku polski

jGIos komunisty*, redagowany przez renegata-

nauczyciela z Galicji, ale rycho zamar. Tak samo
prdko zakocz}! swój ywot wydawany w Irkucku

w r. 1920 >Spartak« polski, ale ten ju dlatego, e
idc za ideologj otwarcie wyznawan przez sbry-

gade internacjonaln z Wgrów i Niemców zo-

ooi — któr wnet jako niebezpieczn roz\viza-

no, — niedwuznacznie propagowa zreorganizowa-

nie polskiej dywizji pod auspicjami bolszewików je-

dynie i wycznie dla skorego por^vrotu do kraju.

Mona wic stwierdzi, e niema powodu zby-

tnio si obawia zawleczenia zarazy bolszewickiej

do Polski przez te tysice onierzy 5. dywizji, które

ju wróciy, i te setki, które jeszcze powTÓc. Nie

znaczy to jednakowo, by wszyscy powracali za-

hartowani moralnie na czysto, jak stal w ogniu.

Bezideowa sua i beznadziejne pooenie naszej

dywizji za czasów Koczaka najpierw, konieczno
nielegalnego zarobkowania w niewoli bolszewickiej

potem, otaczajca atmosfera szybko postpujcego
rozkadu moralnego wszystkich warstw narodu ro-

s}jskie^o przez cay czas, — wszy^stko to oddziaao
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a nazJbyt giboko na dusze niecbytego z szerokim

wiatem chopa polskiego. Gdy w r. 1919 by w-
czony ^^' system real<.cji koczakowskie], naihajem

i karabinem »uspokajajcei« Syberj, i poczto go

posya na AV3^prawy karne przeci^vko partyzantom,

bi si coipirawda na tych ^^'ypraw!ach przeciwlYO zna-

cznej nieraz przemocy ze zrsvylv polsil^ fantazj

i brawur: U y a eu des choses tres bien, jak susznie

mi mówi odwany do zapamitania uczestnik tych

wypraw, szipail:owaty chory Mikowski (syn T. T.

Jea, niestety polegy .na AYOJnie r. 1920). Ze czci

i z gibokim alem chowalimy co pewien czas na

cmentarzu nowo-nikoajewskim szeregi trumien na-

szych oficerów i oniea^zy, co po bohatersku krew

przelali w tej dalekiej obcej ziemi. » egnajcie !« wo-

a do nich na jednym z tych pogrzebów trzykrotinie

z paczem z gbi serca nasz kapelan ks. M., bezisilny

wymowniej wyrazi uczucia, co targay sercem nad

temi mogiami. A Moskale miejscowi drwic mówili

midzy sob, e Polacy wioz w paradzie na cmen-

tarz trumoy pene piasku, efby w^^woa wraenie,

e si napirawde bij!

Jeeli wic miay te wyprawy w sobie poezj

bohatersitwa — acz gboko tragiczn — i przez to

co uszlachetniajcego, to z drugiej strony niestety

uczy si te nai nich nasz chop za przykadem ka-

towskich ekspedycyj karnych rosyjskich mordowa,
pali, niiszczy i nadewszystko grabi nie gorzej ni
sami Moskale, — tak samo jak Polacy w Hiszpanji

za Napoleona nauczyli si hula nie goirzej od o-
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dactwa francuskieigo, a pono ju i legjonici D-
browskicigo we Woszech nie byli anioami. W g)i
Syberji, w kraju o tyle pierwotniejszpn i przez kilka

lat wojny domowej zdziczaym do reszty, w pooe-
niu wskutek ogrom«nyci odlegoci o tyle beznadziej-

niejszem ni w dawnych legjonach, i zdziczenie o-
nierza polskiego byo odpowiednio wiksze. Sami

nieraz w chwilach opamitania dziwili sic swym czy-

nom: widziaem starezego onierza, co chwytajc

e za gow, mówi: Xy to jo by, cy nie jo by, co

I o syko robi? «:

Brako te niestety na Sy!>erji dostatecznej

przeciwwagi moralnej ze strony oficerów, take nad-

psutych przez niewol luib sub carsk. onierz
stawa si landsknechtem, oficer z rozpaczliw de-

terminacj — kondotjeirem. By taki dowódca puku,

co sam c\Tiicznie gosi pikne zasady: » Chopie, na-

co twoje oczy patrz, to twoje!' albo vDalej chopcy,

odku si!. Byli tacy oficerowie, co na serjo bro-

nili bezprawi na w}Tprawach po wsiach syberyjskich

jako odwetu za nasze krzywdy porozbiorowe na

Litwie i w Królestwie. Pamitam gon wystaw
(w lokalu Sztabu Dj^yizji) stu osiemdziesiciu sa-

mowarów, przywiezionych z wn^praw; a kto wie, co

znaczy- samowar w^ yciu domowem rosyjskiem, po-

trafi oceni ten szczegó. Pamitam, jak musiaem
w imieniu Dowództwa przeprasza Czerwony Krzy
amerykas;ki za ograbienie jego pocigu przez o-
nierzy naszej kompanji kolejowej. Pamitam wresz-

cie to otwaa^te lekcewaenie, z jakiem s^>otka si
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u ogóu mój wysiek nad uzdrowieniem — wydanie

przez Komisj laikuralno-owiatow broszury o pra-

waci onierza na wojnie w opracow^aniu jednego

z sdziów dywizyjnych.

Pamitam i te rozpaczliwe listy, które do mnie

o tej habie polskich znaków pisywa z posterunku

na linji kolejowej jeden z moich byych kazaskich

sluchaczy-Wileczyków, — i jak te listy bezsku-

tecznie odczytywaem w biurach Sztabu. Istotnie,

szlachet-niejsze jedinostki na widok rozwijajcego si

zdziczenia musiay popada w desperacj. Wielu roz-

mylnie oguszao si pijastwem — szczególnie ofi-

cerowie najbardziej doiborowego i najczystszym du-

chem legjonowym przejtego naszego oddziau —
bataljonu szturmowego. Ten bataijon, jako elita szy-

kowa naszego woj.^ka, najwicej na wyprawach do-

kazywa musia i tak rozsawi imi swego dowódcy,

e lud rosyjski podobno mówi: »Polacy, to jeszcze

nic, ale te Dojany, to straszny naród! « Otó oficero-

wie »szturmówki« — inaj straszliwiej potem przez

bolszewików po wizieniach torturowani i najskwa-

pliwiej rozstrzeliwani — naleeli do najtszych pi-

jaków w dywizji. Sam uczestniczyem w jednym

z pamitnych trzech wieczorów niebywale obfitych

liibacyj w kasynie oficerskim, z krakowiakami, strze-

laniem z pistoletów i piewaniem >;Marsyljanki«,

a nawet czerwonego Sztandaru « po spokojnych

ulicach Nowo-Nikoajewska w nocy — na cze za-

mczonego póniej w omskiej tjurmie kolegi Raczy-

skiego, kióry jako komendant kompanji honoro-
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wej, wystawionej dla przejedajcego Kolczaka na

dworcu nowo-nikoajewskim, cdway si demon-
stracyjnie odprowadzi t kompanj do domu.

Ale pia nietylko bra szturmacka. Pili jedni

z leguixskiej desperacji, inni ze starej rosyjskiej su-
bowej nawjczki. W przykrej pamici f>ozostanie mi
sctoa, gdy w jeden z ostatnich wieczorów w kasy-

nie oficerskim przed wyjazdem dywizji na Wschód
miaem mie odczyt, ale kiedym na odcz}"! przyby,

z rozbawionej i przepenionej sali wyszed naprze-

ciw mnie zakopotany gospodarz i owiadcza mi,

e sju cztery wiadra spir}'tusu w}-pili.i. W atmosfe-

rze tak nasyconej alkoholem wolaem nie wykada
o j Sprawie polskiej w czasie wojny wiatowej*.

Odczyty moje do oficerów i onierzy z zakresu

historji i literatury polskiej byy gównym moim wy-

sikiem nad pK)dtrzymywaniem w wojskach poczu-

cia godnoci obywatelskiej pKDlskiej. Ale onierz,

wci zawodzony w nadziejach powrotowj-ch, zobo-

jtnia ju na ideowe nawoywania, i odczjiy w Klu-

bie onierza Polskiego i po oddziaach mao miay
powodzenia, prócz jednej serji (o dziejach porozbio-

rowych), wygoszonej w klubie puku pierwszego.

Puk ten — pierwszy co powsta — zespolojiy ci-
kiemi walkami na froncie uralskim w zimie 1918 19

roku, zachow}'wa do koca szczerze polskiego du-

cha i bratni jedno koleesk wród oficerów

i onierzy. Dobrze charakteryzuje rónice midz}-

oddziaami w tym wzgldzie czsto powiarzane w dy-

wizji -artobliwe okrelenie jej czterech puków pic-
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choty: pierwszy — to 1. puk strzelców polskich

iimienia Tadeusza Kociuszki, drugi — to »2-tes pol-

inisches Sohutzenregimeint*, trzeci — to »tretij sibir-

skij striekowyj pok«, a czwarty (w którym kolo

Wielkanocy r. 1919 by sztucznie rozdmuchany

»ibunt«, i który za to zosta rozformowany) — to

»cze(twiortyij sowietskj piechotnyij pok«.

W gruncie rzeczy onierz we wszystkich pu-

kach wegetowa w tej samej smutnej apatji bezpod-

nego oczekiwania na upragnione wyzwolenie z Sy-

berji. Przyczynia si do tego letargu walnie brak

wszelkiego zwizku z ikrajem i brak namacalnych

dowodów troski odirodzoinego pastwa polskiego

o nas. Nietylko z Warszaw}^ dugo nie dochodziy

nas adne gos}^ urzdowe, a z Dowództwa Armji

Hallera we Francji tylko rozkazy czysto formalnej

natury, spónione i nic nie znaczce, — ale, co dla

ooierza byo waniejsze, ustaa wszelka koresipon-

dencja prywatna z ki-ajem. Byy jeniec, sucy w dy-

wizji, smtnie wspomina te czasy, gdy jako onierz

austrjacki w gbi Syberji lub na Dalekim Wschodzie

doi regularnie otrzymywa przez Czerwoiny Krzyi

pocztówki, a czasem na'^^'et posyki od rodziny. Te-

raz nie dochodzio go nic: ja sam za cay czas suby
w dywizji otrzymaem tylko jedne kartk z domu,

i to adresowan do mnie jeszcze jako do jeca,

i przysan za mn do wojska polskiego z oibozu je-

ców na Dalekim Wschodzie. Z zazdroci patrzy-

limy na Czechów, których w staym kontakcie

z ojczyzn utrzymywaa doskonale zorganizowana
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spiawjiie fuiikcjonujiuc ^,^j^icx polowa. W lej

prawie, moralnie tak doniosej, nie mo^ uwolni
owództwa od zarzutu niedostwa i niedbalstwa,

za wyszych oficerów z byej suby rosyjskiej, któ-

rych adne zwizki rodzinne ani inne z krajem nie

lcz}'y, od zarzutu braku dobrej woli i braku zro-

zumienia dla tsknoty ludzi, zronitych calem y-
ciem z Polsk.

Pewnem zastpstwem korespondencji z kra-

jem staa si nasza wojskowa gazeta »onierz Pol-

ski*, gdy za spraw naszego przyjaciela, adwokata

Kazimierza Goskiego w Buffalo, poczlimy otrzy-

mywa we wikszej iloci gazety polskie z Amerj^ki

i mogli z nich przedrukowywa wiadomoci o wy-

padkach w kraju. Pozatem jedjiak i ta gazeta o-
nierska nie zdoaa sj>eni tej misji podniesienia na

duchu, której za prz}kadem » Dekady legjonowej'<

Godebskiego we Woszech powinna bya suy.
Chocia pojav\'iajce si w niej wiersze p. Józefa Bir-

kenmajera z Krakowa i innych naszych poetów
dywizyjnych byy prawdziwym gosem z serca o-
nierskiego, jednak >onierz nie wjirzymj-wa kon-

kurencji z ^Gosem Polskim - Komitetu Wojennego,
redagowanym przez umiejtniejszych publicystów,

i ^-wiej pisan\Tn. Przjiem »Gos nie by krpo-
wany przez cenzur wojskow, która nad gazetk
oniersk nieraz gupi i brutaln doni ciya.
Jako przykad dziaania tej cenzury wojskowej (je-

dnakowej zreszt pono w caym wiecie) mog
przetoczy, e z rozkazu Dowództwa, zredagowanego

Si«dem lat w Rosji. y
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pratezemnie po otrzymaniu depeszy o wcieleniu nas

do Armji Polskiej, skrelia sowa Krasiskiego »e
na ziemi by Polakiem — to yt górnie i szlache-

tnie «, moe dlatego, e byy zbyt wyran alluzj do

gwatów na wyprawach.

Z dodatnim naogó wynikiem nad oywieniem
duchowem w dywizji pracowa Teatr onie-
rza P o 1 s ik i e g o, technicznie bardzo dobrze pro-

wadzony przez p. Czesawa Kadena (obecnie arty-

sty teatru miej&ldego im. J. Sowackiego w Krako-

wie), o któr}'m artobliwie mówiomo, e za jedne

bitw dosta stopie podporuczinika, mianowicie za

bitw pod Grunwaldem, bo jej rocznic uczci pi-

knem widowiskiem na w^oLnem powietrzu na temat

»Krzyaków^ « Sienkiewicza.

Wiele dobrego — jako surogat strzechy do-

mowej — zdziaay taliie nieocenione Kluby o-
nierskie po oddziaach, z wielkim trudem i nie-

ma zasug kierowane przez przedstawiciela Y. M.

C. A. przy dywizji, pana L. C. Convisa z Milwaukee.

W caej peni natomiast wystpowaa melan-

cholijna apatja onierza w postaci charakterysty-

cznej niechci do wyzwalania si z pt analfabe-

tyzmu.

Kursy owiatowe po oddziaach, acz prowa-

dzone przez instruktorów penych zapau i gorliwo-

ci i nie pozibawioinych kwalifikacyj fachowych, wal-

czyy z jednej strony z brakiem zainteresowania

u audytorjum, z drugiej — z brakiem zrozumienia

u dowódców i z trudnoci znalezienia staych go-
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dziii dla lekcy] w rozkadzie zaj(j; onierza, zaabsor-

bowanego w Nowo-Nikoajewsku szczególnie przez

warty, a czsto gsAo wysyanego na dusze vq'-

prawy. Po duszem borykaniu sic z temi przeszko-

dami doszedem do zrezygnowanego przekonania,

e suba wojskowa w tycli warunkacli pó-wojen-

nych i staa, regularna praca owiatowa, to dwie

rzeczy trudne do pogodzenia. Istotnie, cho przykro

lo przyzna, w latach 1920 i 1921 w niewoli bolsze-

wickiej, w niektórych czciach naszej dywizji na

robotach pastwo\\'ych w staych miejscach pob}iu,

np. w Znamieskiej hucie szklanej niedaleko Kra-

snojarska, pod auspicjami wadzy sowieckiej walka

z analfabetyzmem daa wydatniejsze pozytywne re-

zultaty ni za czasów suby w wojsku polskiem.

W kocu tego pobienego przegldu naszych

usiowa owiatowych powracam jeszcze na chwil
do mojej osobistej akcji odczytowej. Co roda mie-

waem w kasynie oficerskim odcziy o tematach

przewanie wpó-histor}cznych a \\-pó-aktualnych,

jaik »Polska Jagielloska niegdy a dzisiaj «, i-Mesja-

nian naszych wieszczów a patrjotyzm pastwowy
w dzisiejszej Polsce , rNieboska Komedja a zaga-

dnienia spoeczine naszych dni 4, »Rozwój myli de-

mokratycznej w Polsce f>orozbiorowej , Ksigi

Pielgrz}imstwa a nasze ycie wygnacze w Rosji-,

^Idea legjonowa i jej geneza.. Odczyty gromadziy
sporo modzi oficerskiej, ale u wielu innych nie byy
zgoa popularne, bo im przeszkadzay swobodnie si
bawi przy kieliszku. Popularne by nie mogy

9*
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u licznych Rosjanek, co jako ony i — nie-ony ofi-

cerów na wieczory do Kasyna przychodziy. Tu do-

tykam drugiej obok ipijastwa mo.ralnej bolczki

naszego wojska 'syber3'js.kiego — siprawy nieopatrz-

nych malerYstw, szczególnie licznych wród ofice-

rów. Nic nie poimoigo, e Dowództwo w póniejszyim

okresie ju wprost pod surow kar zakazao ofice-

rom eni si. Czesi przynajmniej umieli po drodze

do kraju w do brutalny sposób pozbywa si swych

oin rosyjskich: mie wiem, czy prawda, e bolszewicy

zastawali niektóre z nich zamarznite na mier
w zamknitych i zostawionych wagonach, ale pew-

neim jest, e wiele z nich pozostao we Wadywo-
stoku v,'skutek orzeczenia Koimi&ji samitarnej cze-

skiej, i zdrowie ich dugiej podróy morskiej nie

wytrzyma, i byy tam pono na tem tle nawet samo-

bójstwa. Polak tak nie postpi: to te zjechao teraz

z jecami z 5. dywizji do kraju cae mnó^stwo istot,

których polskie oko czsto od daan z >pówiata zu-

penie odróni nie moe, które nigdy si z naszem

spoeczestwem nie ^zyj i dzieci, ju nie mówi
w duchu polskim, ale w europejskich tradycjach

kulturalnych wychowa nie potrafi. Mówi to

z caym rozmysem, cho znam pewne sympatyczne

i godne uznania wyjtki.

Trzecie jeszcze zo moralne po pijastwie i tych

fetalnych maestwach przyniosa — tym razem

szczególnie dla onierzy — niewola bolszewicka

w latach 1920 i 1921. Tak samo jak naj,gorszem ska-

eniem duszy polskiej w zetkniciu z rosyjsk jest
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nie zatarcie AviadomQci narodowej, nie zruszcze-

nie narodowe, lecz zmiana psychiki, umysowoci,
etyki polskiej na rosyjsk, — tak samo najniebez-

pieczniejszem dziaaniem bolszewizmu na naszego

onierza bya nie propaganda sowiecko-komuni-

styczna, — ju stwieixiziem, e si ni naogó nie

przej, — lecz zbolszewiczenie pogldów na ycie,

na prac, na moralno. Grdy w miar postpów go-

spodarki komumistycznej na Syberji kraj pogra
si w otchani zbiedzenia i godu, gdy urzdowe de-

putaty ywnociowe i publiczne jadalnie sowieckie

staway si coraz niklejsz illuzj, gdy praca w in-

stytucjach sowieckich zamiast rodka utrzymania

bya ju tylko czcz formalnoci, a od uczciwego za-

robku osobistego wci jeszcze odcina kadego po-

wszechny przymus do pracy rzdowej, z konieczno-

ci rozwiny si do nieib}"svalych rozmiarów kra-

dziee dobra rzdowego w subie z jednej strony,

najniezdrowsza w wiecie tajna spekulacja z drugiej,

i obie te praktyki rosyjskie przeraajco si rozpo-

wszechniy wród nasz\'ch wiarusów. Sam pami-
tam, jak z okazji mojej wizyty w lecie r. 1921 u gru-

py naszych olnierz', obsugujcych pod zarzdem
kooperatywy jadalnie publiczne ki'asnojarskie, nau-

czyciel z Maopolski, co by tej grupy >starsz}'m»,

z trosk mi opowiada, e si dziwi, jak Moskale

mog nie wid'zie ub^iików w swej spiarni, bo jedna

trójka zoona z apasza warszawskiego, rzezimieszka

biaostockiego i andrusa z Krakowa, przynosi co

kilka dni do domu po kilkaset jaj lub |>o kilkanacie



134

fiinilów masa i sprzedaje te produkty na targu.

A »sprAxiarzy« z dywizji, którzy na bazarze krasno-

jarskim handlowali gorliwie brylaintami i zotem,
sam widywaem niemao.

Ludzie tacy oczj^Ayicie gruntownie i moe na-

wet na zawsze utracili pojcie o rzetelnej pracy za-

wodowej jako podstawie dobrobytu, a za to wzbo-

gacili swój wiatopogld typowo rosyjsk zasad,
któr z tak klasyczn naiwnoci wyraa czynowiiik

w satyrze Szczedrina-Satykowa: »Kazna-matuszka

nam wsiem kormilica* (»Skarb, to nasza wspólna

matka-karmicielika «).

Pozostaje mi na zakoczenie tego rozdziau

wspominie w kilku sowach o najboleniejszym ze

wszystkich epizodów w- dziejach dywizji — o »kocu
epoipei*.

Wskutek dziaania przedstawionych ju po-

wyej czynników, co nas zatrzymyway na Syberji,

do ewakuacji dywizji zaibrano si wreszcie na dobre

dopiero w okresie, gdy rzd Koczaka wali si i ra-

towa ucieczk na Wschód, gdy wojska koczakow-
skie rozpyway si i kup przechodziy do czerwo-

nych, gdy po miastach rodkowej i wschodniej Sy-

berji ju wypezay z pod ziemi organizacje bolsze-

wickie, co tam potajemnie przygotowyway grunt,

i ju wszdzie powstaway tymczasowe Komitety

rjdzce i Sztay rewolucyjne. Dowództwo palskie
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jeszcze w lecie r. 1919 chciao cign wojska

' dwóch odnóg kolei sybenjskiej, którj-ch strzegaz naszych oddziaów, na linjc gówn. Jenera

Janin wtedy odwoa si do honoru Polaków, nie

pozwalajcego opuszcza te linje, gdy ich Rosjanie

nie mieli czem obsadzi. Ten sam jenera jednak

potem, gdy ewakuacja rozjK>cza si pod zowrób-
nemi auspicjami, udzieli nagany naszemu Dowódcy
za opónienie opuszczenia linji sawgorodzkiej »o 40

dni«. Ten sam wreszcie jenera Janin, gdy wojska

polskie przez krwaw walk na stacji Tajga (koo
Tomska) wstrzymay bolszewików, ale same wiele

straciy, na prob, by Czesi na pewien czas objli

tra tyln a nam dali pod swoj ochron si
zreorganizowa, odpowiedzia kategor\'czn odmo-
w, owiadczajc, e Polacy musz pozosta w stra-

y tylnej a do samego Wadywostoku. On te wy-

da potem (i kaza nam ze swojej strony powtórzy)
zupenie spónion i wprost ju mieszn deklara-

j neutralnoci wojsk koalicyjnych na Syberji, i on

take, równie za póno, da nam z Irkucka przez

arcy-nieudoln Misj wojskow francusko-polsk

poufne polecenie traktowa choby z dowódz-

twem bolszewickiem dla umoliwienia wyjazdu na

Wschód.

Jeszcze moga uratowa nas doskonaa orga-

nizacja ewakuacji pod wzgldem wojskowym. Tej

niestety brako. Przedewszystkiem zrobiono ten za-

sadniczy bd, e ustpujc probom on o nieroz-
czanie ich z mami, nie wYsano zawczasu rodzin
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wojskowych na Wschód, i wskutek tego pociigi

wojskowe ipolskie by)^ pene ko'biet i dzieci, i nie-

usposoibio-ne do walk: susznie potem bolszewicy

okrelili je jako eszelony uchodcze raczej ni woj-

skowe. Powtóre, nie zosta ustanowiony celowy

strategiczny porzdek pocigów. Nie jechay na sa-

mym kocu eszelooiy kawalerji, które byyby mo-

gy w razie potrzeby opuci wagony i si na ko-

nie. Wogóle oddziay wyjeday jeden przez drugi

w miar, jak miay gotowe poci,gi. Przed wyjazdem,

w oiresie zestawiania pocigó\\', byy gorszce wy-

padki, e oddzia oddziaowi krad wagony, a w cza-

sie drogi nieminiej gorszce, e oddziay przecigay

si wzajemnie i wbrew wyranym ro25kazom nie

chciay pozostawa na stray stacyj i odcinków.

Po trzecie wTeszcie, sama jazda odbywaa si

w warunkach niezmiernie uciliwych i zniechca-

jcych onierza. Wskutek niedostatku fachowxów-

kolejarzy — zamiast bataljomu inynieryjnego byby
si przyda cay ipuk — caa strona techniczno-kole-

jowa mocno sziwankowaa, do czego przyczynia si

i zy ju wtedy stan kolei syberyjskiej i bierny opór

miejscowej suby kolejow^ej, która ju si przygo-

towywaa do nowych rzdów bolszewicikich. Od
Nowo-Ni'koajewiS'lva do Krasnojarska — dwa dni

droigi najwyej w czasie normalnym — wloklimy

si miesic, a e to jui byo w gbokiej zimie sybe-

ryjskiej, okoo Boiego Narodzenia, takie fatalne wy-

padki, jak zamarzanie lokomotyw na otwartym to-

rze, staway si coraz czstsze. Mieszay nam od czasu
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do czasu wsz\'stkie szyki takie niespodziewane ka-

tastrofy, jak np. ogromny wybuch na stacji Aczysk,

spowodowany niedbaloci artylerzystów rosyjskich.

Lokomotywy niszczjiy sie przez apalanie drzewem
i miast wgla, którego brako. W braku wody czc-

o trzeba je byo w drodze miedzy stacjami karmi
bieranym do wiader niegiem. Cige pogotowia

i alarmy to w tym celu, to dla ochrony pocigu, nie

zostawiay onierzom chwili spoczynku nocnego,

i zdenerwowanie i znuenie, a pod koniec ju apa-

tyczne wyczerpanie, byo powszechne.

Do zdenerwowania prz}'czynia si take naj-

gorszy w wiecie stosunek do cofajcych sic wspól-

nie z nami wojsk koczakowskich. Na tle rwallzacji

o r\xhlejsz}' wyjazd co krok pomieniem wybuchaa
tlejca zdawna nienawi midzy nami a czarnose-

cicami: sam uczestniczyem na stacji Marjinsk

w strzelaninie midzy naszemi wojskami a zaog
pancernego pocigu rosyjskiego. Z drugiej strony

wysi oficerowie nasi z byej suby rosyjskiej w sta-

rem naboestwie do rosyjskich szlif generalskich

i wysokich jCZ}tiów«, tak czule troskliwi byli o ca-o dygnitarz}' rzdu koczakows^kiego, e ku wzbu-

rzeniu ogóu wojsk raz wraz przepuszczali pomic-

dzy nasze eszelony {)ocigi z jeneraami i ministrami

Koczaka. Nie pomogy kilkakrotne protesty u Do-

wódcy w pamitnej nocy na stacji Bogotol, gdzie

dziay si szczególnie skandaliczne rzeczy tego ro-

dzaju, i ostatecznie — mimo nap>omnie jeneraa

Janina — spltalimy si w taki kbek z t zwie-
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rzyn, za któr gonili bolszewicy, e gdyby oni byli

nawet chcieli tamtych tylko wyapa, a nam da spo-

kojnie na Wschód wyjecha, nie byoby si to dao
technicznie zrobi. A tymczasem przecie i na nas

musiao im zalee wobec stanu wojny z Polsk.

Jak rannego w rednich wiekach dobijano »mi-

sericordi«, tak nas dobili sw bezwzgldnoci
Czesi. Przewlekali swoj jazd poprostu dlatego, by

si jeszcze po drodze wzbogaci: sam byem w Kra-

snojarsku wiadkiem adowania do wagonów caych

urzdze mieszkaniowych. Gdy wreszcie wskutek

powolnego tempa popadli w opresj, bez wahania

w myl powzitej dawno decyzji rzucili na pastw

wraz z Koczakiem i nas, tak samo jak rzuca si na

polowaniu wilkom wiezione na saniach prosi, by

si wkoo tej tustej zdobyczy zebray i zatrzymay.

Prowadziem na stacji Krasnojarsk przez dwie go-

dziny ukady z komendantem czeskiej arjergardy

o przyspieszenie wyjazdu, i przez cay czas miaem
wraenie, e tr^^ikam gow o granitow cian.

Kosztem powicenia nas udao si póniej

Czechom zawTze na stacji Zima korzystny ukad

z bolszewikami o stopniowe oddawanie im opusz-

ctzanych stacyj i toru, i w ten siposób, cho jeszcze

nie bez potyczek i strat, wydostali si na Wschód.

Taki sam ukad staraem si w imieniu naszych

wojsk zawrze z tj^mczasowym rzdem miejscowym

ju w Krasnojarsku, ale przeszkodzia mi wtedy zor-

ganizowana przez pukownika Rumsz dywersja

wojsk koczakowskich przeciw Krasnojarskowi:
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strzelanina na ulicach miasta zacza si wanie
wiedy, gdy z francuskim attache przy naszej d}"Avizji

jechaem do Sztabu bolszewickiego na powiórne

ukady. Chciaem wznowi je w drodize telegrafi-

cznej z dalszej ju stacji (Kamarczaga), ale prze-

szkodzi mi znowu dowódca naszej stray tylnej,

pukownik Kogutnicki, rozkazujc ci druty i wa-

li supy na linji, gdy ja czekaem odpowiedzi. Po
raz trzeci ukady rozpoczy si ju na w niosek ko-

mendanta sray przedniej regularnych wojsk bol-

szewickich, zakomunikowany naszemu Dowództwu
telefonicznie na stacj Klu'kwiennaja, gdzie dziewi-

tnacie serbskich i czeskich pocigów bez lokomo-

tyw zamykao nam dalsz drog. Bolszewicy szybko

parli naprzód, nastrój onierza naszego ju by bez-

nadziejny, 15 eszelonów^ ju byo rozbrojonych bez

oporu w cigu ostatnich dwóch dni, i chodzi ju
mogo tylko o kapitulacj. Na dobitek, zanim my
parlamentarze dowleklimy si saniami nazad na

stacj Baaj, ju i ten nasz eszelon, wobec którego

tam nam wj-pado prowadzi ukady, uleg by take
rozbrojeniu.

Z ca wiadomoci, e mamy do czynienia

tylko z penomocnikami stray przedniej bolszewic-

kiej, a nie caej Armji lub Rzdu Centralnego, pod-

pisalimy ukad kapitulacyjny, spodziewajc si
w ten sposób ratowa nasze wojsko od krwawych
gwatów i bezprawi. Ukad obiecywa nam niety-

kalno osób i m.ienia, zachowanie nam zapasów
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y^Miociowych na duszy czas i pozostawienie nas

we wasnych wagonach.

Podpisujc kapitulacje, mielimy zudzenie, e
przez ten rok 1919, przez który bylimy odcici od

bolszewików ^Y Rosji, ich repiiblika zrobia pewne
kroki naprzód ku prawnemu porzdkowi i uznaniu

powszechnych obowizków midzynarodowych, i e
uda si wytargowa dochowanie warunków uskadu

ze strony instancyj wyszych. W tej nadziei prowa-

dziem potem przez cay miesic w Krasnojairsku

ukad}^ z gównym Sztabem przybyej na Syberj
pitej armji bolszeAvickiej. Istotnie uzna musz, e
spotkaem si z lojalnoci u dygnitarzy wojsko-

wych — iprzewanie dawnych oficerów. Przewle-

kano tylko z decyzj co do naszych losów, czekajc

wiadomoci z Mosikwy, która widocznie sama nie

wiedziaa, »co z tym fantem zrobi . Za w sprawie

ulg, które mona byo przyzna na miejscu, znacznie

od pocztku brudzili komisarze-komunici, przy-

stawieni bolszewickim zwyczajem jako »anieli-sró-

e« do wszystkich wyszych dowódców. Ostatecznie

zy obrót iprzyjla. spra\\a, gdy miejsce przechodz-

cych komend w^ojslvowych zaczy zajmowa stale

wadze cywilne, zapanowa szablonowy teror so-

wiecki i przekonalimy si ku naszemu rozczarowa-

niu, e bolszewicy przez rok z gór rzdów — jak

Burboni pTzez lata wygnania — snicze-go si nie

nauczyli i niczego nie zapomnieli*.

Skoczyo si wreszcie na rozesaniu onierzy
na roboty publiczne, i internowaniu oficerów i inte-



- 111 —

ligentów w obozie dla jeców. Hozstrzygnide to

byo jednak w czyn wprowadzone tak niepewna

r^k i z tak icie rosyjsk niedbaoci, e m-nóstwo

ludzi, iposlugujc sie rónego rodzaju dokuimentami

niniej lub wicej faszywemi, pozjostalo na walnoci,

wielu pouciekao z obozów przez Wschód, przez Za-

chód lub na poudnie do Moiigolji, wielu porozibie-

gao sie i poukrywao po trzech gubernjach: tom-

skiej, jenisejskiej i irkuokiej. W r. 1921, po zawar-

ciu pokoju z Polsk, gdy zacza si repatrjacja je-
ców, tumy wiary zewszd jy si ciga do Kra-

snojai'ska i zgasza do transportu, a kto móg, wy-

i"iisza w pojedynk na wasn rk do Moskwy.
Jeszcze w zimie r. 1921 1922, gdy sam pracowaem
w Delegacji Repatrjacyjnej Polskiej w Moskwie, nie

byo dnia, eby jeden lub kilku olniei'zy z 5. d\'Avi-

/.ji nie zapukao do Delegacji, przyjechawszy samo-

pas z Syberji.

Rozpisaem si tu nieco o katastrofie naszej

imacji syberyjskiej, bo mój udzia w kapitulacji

by przedmiotem polemiki po dziennikach w kraju,

a najstarszy rang oficer z delegacji kapitulacyjnej,

pukownik Skirgielo-Jacewicz, ten przezacny rycerz

polsld bez zniiazy i o gobiem sercu, nic ju nie opo-

wie, bo na wiosn roku 1920 zmar na tyfus plami-

sty w tjiurmie krasnojarskiej. I jego i swojemu ho-

norowi wic byem winien te publiczne wyjanienia,

Aóre obecnie tem spokojniej drukowi powierzam,

/e wojskowa Komisja rehabilitacyjna w Warszawie
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oczycia mnie od w&zelikiej odpowiedzialnoci o-
nierskiej.

A odpowiedzialno przed wlasnem suanieniem

polskiem i ludzikiem? Dzi, gdy w perspektywie pra-

wie ju historycznej widz i opisuj nieuniknion

konieczno wszystkiego, co si stao, nie robi so-

bie adnych wyrzutów^ za podpisanie aktu kapitula-

cyjnego. Gdyby jaka wiksza cz dywizji bya
obraa jedyn inn alternatyw — dalszy odwrót

pieszo luib saniami na Wschód, — byoby w tej dro-

dze wygino i samych wojskowych i ich rodzin bez

porównania wicej, ni ich zgino przez dwa lata

niewoli bolszewickiej. Kto widzia pochód rozbit-

ków koczakowskich po obu stronach linji kolei sy-

beryjskiej, kto si dowiedzia na miejscach, jak ich

mordowali po wsiach gocinni chopi syberyjscy

i dziesitkowa mróz, gód i tyfus, ten ju wie z no-

wego przykadu, jak wyglda odwrót Napoleona

z pod Moskwy w r. 1812, — ten nie auje, e caa

pita dywizja t mczesk drog nie posza.

W chwili, gdy to pisz, prawie wszystko, co z dywi-

zji ocalao, ju jest w kraju, i mona stwierdzi z za-

dowoleniem, e ogólna liczba strat w polegych, roz-

strzelanych i zamczonych po wizieniach, zmar-

ych na choroby, -^Teszcie dobrowolnie pozostaych

w Rosji, nie przeniesie chyba pótora tysica na

stan liczebny okoo czternastu tysicy ludzi.



VIII.

Paszczyzna socjalistyczna.

W pó drogi midzy' Krasnojarskiem a Irkuc-

kiem, na pograniczu obu gubernij, prawie w geome-

trycznym rodku Syberji, ley przy linji kolejowej

kilkutj-^iczna wie Tajszet, dzi j>odniesiona do

godnoci miasteczka. Zaraz niedaleko za wsi p>o

obu stronach kolei zac2:}'na si tajga, zrzadka prze-

brana polami i pastwiskami, powsaemi przez wy-

karczowanie. To te chopi tajszeccy poow serca

tylko oddani byli rolniotwu i hodowli byda, a druga

ich serca poowa naleaa do itajgi-matuszki«: zaj-

mowali si wiele myliwstwem i rj-bactwera, a nie-

jeden z nich mniej lub wicej otwarcie starem rze-

miosem zbójnickiem na wielkim trakcie syberyj-

skim. Ten niespokojny duch ze swej strony tuma-
czy znamienn okoliczno, e za czasów powstania

przeciwko wadzy Koczaka na Syberji w r. 1919

Tajszet zasyn jako ognisko szczególnie oywio-
nego ruchu partyzanckiego: nawet stacja kolejowa
tam zgorzaa podczas napadu partyzantów na za-

og czesk.

Do tej stacji dotarem, uciekajc za przyka-
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deim wielu imiych wiosn r. 1920 z tego pieka tyfu-

sowo-godowego, jakim by obóz dla jeców
w ;>gród'ku wojskowym« koo Krasnojarska. Ucieka-

em w do awanturniczych warunkach, bo scho-

wany za kuframi w wagonie subowym inyniera

kolejowego Polaka, mianowanego na posad wa-
nie do Tajszetu. Ten sam zacny kolega z dywizji

polsdej i jego godujca rodzina potem przez rok

ndzy w Tajszecie dzielili si ze m^n nieraz ostatnim

kawakiem suchego czjirnego chleba i w serdecznych

pogawcdkaci wieczornych wspólnie ze mn przey-

wali te kolejne trwogi i nadzieje, które nam przyno-

si przebieg wojny polslvO-sowieckiej.

W sotn Niedziele Palmow po dugich i prz>'-

krwh ebrackich wdrówkach po wsi znalazem

przytuek na samym jej pónocnym kraju w chacie

bezdzietnej pary starych kolejarzy. Nie przeczuwa-

em wledy, e w kcie na kuchni, który mi litociwie

ustpiono, ugrzzn na cay ciki rok ycia. Dy-
em, jak inni, na Wschód, by przez morze wróci

do Polsld, ale zatrzymao mnie w tem ustronnem

przytulisku prócz wzrastajcego po Syberji teroru

sowieckiego jeszcze jedno zudzenie, któremu wtedy

ulego wielu: mylehmy, e my na Wschód i nie

potrzebujemy, bo Wschód sam przyjdzie do, nas.

Raz wraz ponawiay si coraz sensacyjniejsze i zaw-

sze za pewnik podawane pogoski o bhskiej okupa-

cji japosldej to po rzek Ob, to nawet po Ural.

.Pragnienie myl zrodzio., jak mówi Henryk IV

u Szekspira: jczca pod uciskiem boszewickim in-
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teligeiicja rosNJska z utsknieniem -wygldaa ó-
tych wrogów swego pastw a jako wybawców.

Miaem paszport cywilny zmarego na t\'fus

onierza parku automobiJowego naszej polskiej dy-

wizji, montera Stanis^va Adamskiego z Warszawy,
i obawiaem sie, by mnie nie u}io do roboty tech-

nicznej, w której okazabym sie ta-kim ignorantem

i niezgrab, jakim tylko skoczony filozof by moe.
Mój gosj>odarz nawet w piersvsz\' wieczór chcia

mnie uy do naprawy zepsutej dubeltówki, alem

uda zmczonego i pooy sic spa. Gdym nazajutrz

poszuka we wsi zajcia, na szczcie si okazao, e
Tajszet ani elektrowni nie posiada ani innej okazji

do monterskiej roboty nie nastrcza: za gdy tylko

zauwaono w gminnem biurze pracy, e jestem je-

dnym z niewielu ludzi w Tajszecie ipiszcych biegle,

czjlelnie i poprawnie po rosyjsku, e ponadto umia-

em sam uoy podanie o zajcie, wiec jestem zda-

lny do pracy konceptowej. w lot zamianowano mnie

ekretarzem jednego z najwaniejsz\xh nowych
urzdów sowieckich w Tajszecie, okrgowego komi-

sarjatu aprowizacyjnego, i na tem stanowisku ju
pozostaem.

Tajszet, jako stolica »woci«, zoonej z kilku

okolicznych wiosek, mia dawniej za wszystkie

urzdy jedno woostnoje prawlenje«, gdzie sie-

dziao wszystkiego osiem osób zarzdu i si kancela-

ryjnych. W urzdzie, do którego wstpowaem,
take wtedy byo razem omiu ludzi od komisarza

do wonego. Gdy po roku opuszczaem Tajszet, byo
Siedem lat w Rosji. 10
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w nim urzdów trzydzieci dwa, za mój

urzd liczy przeszo 120 funkcjonarjuszy. Te cyfry

wymownie wiadcz o potwornych rozmiaraci, ja-

kie przyjmowaa w idealnem pastwie socjalisty-

cznem biurokracja.

Dziwniejsze zreszt jeszcze rzeczy dziay si

przez rok mojego pobytu w tym guchym zaktku

tajgi. Nietylko rozwin si pod rzdami bolszewic-

kiemi w sta instytucj amatorski teatr ludowy, dla

którego mój l^^olega z dywizji — architekt ze Lwo-

wa — napisa pikn feerj dla dzieci, a jego ona
(uczenica Myszugi) muzyk do niej, — nietylko po-

jawio si na horyzoncie tajszeckim kino, ale byem
w-iadkiem rozpoczcia pierwszego w Tajszecie kur-

su — gimnastyki rytmicznej Dalcroze'a!

By jednak powróci do mojej karjery jako

urzdnika sowieckiego: zdawaby si moigo, e
skoro ju musiaicm podda si panujcemu w re-

publice sowieckiej przymusowi pracy rzdowej, nie

mogem materjalnie korzystniej trafi ni do urzdu

3^vnociowego, i to na wsi w gbi bogatej i zaw^sze

svtej Syberji. lymczasem wanie w tym roku na-

cierpiaem si3 od godu Yvicej ni w którymkolwiek

okresie mojego lulacfwa. Jakim sposobem? By za-

cz od drugiego z powyszych punktów: chopi s}^-

beryjscy, kiórym dawniej i.stonie ptasiego mleka

tylko brakowao, z ponur riiechci patrzyh na

przybysNajce ze wiata na falach wypadków poli-

tycznych takie figury, iak pracujcy po rónych no-

wych biurach rozbitki z inieligencji i komisarze i^o-



- 147 -

wieccy, bo wszyblkc !( i.'rz\:parao tylko godnych
gcb a za gospodarska robole f-ic nie brao. Przytem

ogoszone na sam pocztek nowej ery bolszewickiej

dorane uniewanienie pienidzy koczakowskich,

I>odcio zaufanie do wszelkich pienidzy wogóle,

i za papierki sowieckie nikt niczego nie sprzedawa.

Stworzywszy wic z dwoma równie w Tajszecie

si ukrj^wajcymi towarzyszami broni z dywizji

1 ich onami ma kommune ywnociow, musie-

limy po kolei rozstawa si z rónemi zbdnemi
(a czsto prawie niezbednemi) artykuami naszej

garderoby, aby nabywa jakie minimum poj^^ie-

nia dla naszego wspólnego gospodarstwa. Za na

ubrania chop by nieopisanie chciwy, bo naby ma-
terja skdkolwiek byo zupenie niemoliwe, i Sy-

berja wnet staa si równie obdart, jak dzi caa
Rosja.

Ale suba w urzdzie aprowizacyjn\-m — u sa-

mego róda ywnoci — czy nie zapewniaa przy-

zwoitych deputatów ywnociowych? Bynajmniej.

ródem }^noci rzeczywicie ten urzd mia by,
ale nie dla nas Sybiraków, lecz dla godujcej Ro-

sji europejskiej. Wziwszy,- pod sw administracj

skauy miejscowej kooperatywy, która handlem by
przestaa, urzd zaopatrywa w y^wno mieszka-
ców miejscowych tylko w bardzo ograniczon^Tn za-

kresie — tylko urzdników sowieckich — i to tak

skpo, e by szereg miesicy, w którym otrzj^mywa-

em wszystkiego razem — ^siecy i wosku! — tylko
10*

'
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18 funtów szare] mki na miesic i nawel pudeka

zapaek doprosi sie nie mogem.
W myl ogólnycli zasad bolszewickiej polity'ki

yw,nocoAYej, na nowoodzysikanej Syiberji sie urz-

dów aprowizacyjnycli po caym kraju zaja si po-

owem na olbrzymi danin ywnocioAY, któr na

rolników caej republiki naoono. Rozszed si roz-

kad (i,razwiorska<') tej daniny po guberujach, po-

w iatach i gminach, i zacz oprócz urzdów poibor-

czyci pracowa liczny ruchomy aparat ajentów,

oraz — wojska s ochrony wewntrznej «, egzekwu-

jce uiszczenie daniny. Wzamian za ten faktyczny

podatek naturalny chop otrzymywa zapat (we-

dug miesznie niskiej normy) w pienidzach so-

wieckich, za które nigdzie niczego kupi nie aiióg —
ani szmaty dla baby kib dzieci, ani butów dla sie-

bie, ani gwodzia do podkowy, nie mówic ju
o pugu lub motyce. Punkty rozdawcze przy urzdach

aprowizacyjnych chronicznie niczego do rozdania

nie miay, cho wci na nowo zapowiadano mate-

rje, wyroby fabryczne i maszyny rolnicze w nagrod

za wypehiienie »raz:wioirstkiv. W niezatartej pamici

pozo.stanie mi wypadek, gdy chop z dalekiej wiosz-

czyny w tajdze przyjecha 90 v/!orst po sze gwo-

d;zi do zabicia trumny swej zmarej ony — i wró-

ci z pustemi rkoma, bo gw odzi nie byo.

Bezwzgldno, z jak forsowano na Syberji

danin ywnociow, robia wprost to wraenie, e
rzd moskiewski nie ma nadziei utrzyma Syberj

dugo w swych rkach i pragnie wyssa j najgrun-
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towniej, póki czas. Sta^vki daniny, dyktowane gini-

Rom, byy zazwyczaj stanowczo j>onad ich siy. Jako

przykad przytocz wo azamajska, na wscliód

od tajszeckiej: pokn-ta po wie*kszej czci tajg,

znana bya jeszcze przed wojn z tego, e nigdy ^"y-

ywi sic nie moga wasnem zhK>em, lecz dokupy-

waa je, pacc produktami owiectwa. I na t wo
w r. 1920 — naoono 100.000 pudów ziarna daniny!

Naj jaskrawszym bodaj objawem tej polityki

bya niesycianie wysoka norma daniny siennej,

któr jeszcze >za kar , zdwojono, gdy gubemja
krasnojars'ka pod norm pojedyncz stcl^a pocza
i uici jej nie zdoaa. Rezultatem byo padanie zdy-

chajcych koni na ulicach Krasnojarska i masowe
bicie byda przez choi>ów na wsi wbrew surowym
zakazom.

Za ogólny wynik tej polityki na Syberji by
jeszcze prostsizy: w r. 1921 chop syberyjski powie-

dzia sobie, e nie bdzie ju, jak w r. 1920, sia

i ora dla innych: kto dawniej uprawia 30 daesi-
cin, zasia teraz na trzech, by wystarcz}'!© tylko na

^^'}'ywienie jego, rodziny i byda. Nie pomogy za-

pomogi w ziarnie (^siem-ssudi) ) i kampanje agi-

tacyjne przez komitety zasiewów ( posiew-komy<-):

danina ywnociowa, cho zredukowana i prze-

chrzczona na ; podatek ywnociowy (prod-na-

iog), nie daa ju tym razem prawie adnego rezul-

tatu, i to jest jedna z przyczyn, dla których tak stra-

szn klsk sia si gód nad Wog, powstay wsku-
tek posuchy i nieurodzaju miejscowego.
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Ju w r. 1920 dranio ludno to, e wszdzie

tylko — bo i we wszystkich czciach Rosji europej-

skie] — zbierano danin ywTiociow, a dla mas

nie byo widoczne, gdzie j rozdano: tworzyy si

legendy o wywoeniu ogromnych zapasów zboa za-

granic.

Ale jeszcze wicej musia drani rolnika wi-

dok teigo, jak fatalnie marnoway si nagromadzone

zapasy ywnoci wskutek zych warunków zmagazy-

now^ania i przechowania: skadów ani urzdze,
zdatnych do prowadzenia koimunistycznej polityki

ywnociowej na wielk skal (prócz kilku elewa-

torów nad Wog), po starym rzdzie oczywicie nie

odziedziczono, ani wybudowa ich nie byo mono-
ci, a personalu obznajomionego z technik konser-

wacji zapasów yw-nociowych, równie nie byo
skd wzi: nieliczni fachowcy siedzieli przewanie

po wizieniach, jako kontr-rewolucjonerzy. W roku

1921 w areszcie przy czerezw^yczajce w Krasnojar-

sku, gdziem si dosta w czasie najgortszej wiosen-

nej kampanji zasiew^owej, zastaem siedzce tam ju
od szeciu tygodni prawie cae grono urzdników

gubernjalnego oddziau agronomicznego, ludzi z aka-

demickiem wyksztaceniem rolniczem!

Rezultaty byy opakane. Zamarzy prawie

wszystkie zebrane kartofle — miljony pudów^:

toczyy si dugie dysfkusje w dziennikach o sposób

zniytkowania zamarznitych kartofli, a u szerokich

kó ludnoci kartofle ju w zimie r. 19201921 stay

si rzadkim specjaem. Zboe chop czsto roz-
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tnylnie zdawa pomieszane we worku z grudami

lodu, by przybyo ciaru. Aj>araty do przewiewa-

nia i suszenia zboa byy rzadkoci w stosunku do

ogromnego ich zapotrzebowania, skadów nie star-

czyo: zboe (jak u nas w Tajszecie)» leao sobie

w stosaci worków pod goem niebem na mokrem
podwórzu, i oczywicie z nastaniem wiosny zapa-

rzao si i psuo. Skandaliczny by pocztek stosom-,

ków handlowych republiki sowieckiej z Wochami:
/a przysany do Odessy okrt z lekarstwami sprze-

dano im okrt zi)oa, które ku oburzeniu Wochów
okazao si zepsute. Tumaczono, e zwilgo w dro-

dze na Czarnem Morzu!

Bydo, pdzone setkami wiorst na punkty

d)orne, trzjTiiane tam w zagrodach bez paszy, wo-

one znowu w wagonach tysicami wiorst bez po-

jenia, padao jak muchy. Gdy je bito, nie umiano

czsto (gdzie nie byo pod rk fachowców jeców
austrjackich i niemieckich) zuytkowa tak wa-

nych produktów pobocznych, jak krew i kiszki:

wiele tego w samym moim Tajszecie poszo do

rzeczki Tajszetki, zanim przyby instruktor!

Co do j a j, sama wadza sowiecka w urzdo-
wej statystyce przyznaa, e okoo iOPIo zebranych

jaj zepsuo si wskutek nieumiejtnej konserwacji.

Jaka musiaa by rzecz}'wista CNira!

Zbierano i kury (pewnie eby za duo jaj

nie byo!). Sam widziaem lece na brzegu Jeniseju

w Krasnojarsku 2.000 wyrzuconych kur, które byy
zdane i zwiezione w stanie niewj-patroszon^Tn i m.-
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czy si psu. Biedni mieszliacy Krasnojarska —
take nasi onierze — potrosze rozibierali i zjadali

te nadpstute kury.

Tylko jednego misa pono nie zmarnowano,
mianowicie p s i e g o. Gdy dla gromadzenia cenio-

nych na Syberji psich futer podyktowano danin
z psów (po jednym psie z kadych szeciu chaup),

chopi zdawali z pocztku nietylko skóry, ale i miso
(dajc przez to wyraz ironiczny swej ocenie poo-
enia ywnociowego w kraju). Te bite psy notory-

cznie wmieszano midzy bite barany — których

w ten sipiosób mona byo troch zeskamotowa! —
i jestem przekonany, e w r. 1921, jako wizie
w tjnrmie krasnojarskiej, gdzie ku mojemu zdziwie-

niu dawano czasem zup z misem (rzekomo bara-

niem), nieraz jadem psin.

Najproduktywniejszym bodaj okaza si wa-
nie zbiór futer, — nietylko psich, ale wiewiór-

czych i innych. Tutaj bowiem akcja ju bya racjo-

nalnie zorganizowana przed nadejciem bolszewi-

ków przez ogromne kooperatj^wy rodkowo-sybe-

ryjkie, które prowadziy handel zamienny z my-

liwskiemi plemionami puszcz i tundry na pónocy
Syberji, dostarczajc im za to zboa, soli, amunicji,

tkanin i innych rzecz}^ potrzebnych. Wystarczyo
naoy rk na t dziedzin dziaalnoci koopera-

tyw, by mie futer poddostatkiem. I tu niedwie-

dzia apa sowiecka wiele napsua — sporo i w za-

mieszaniu nakradziono, — ale av kadym razie zdaje

mi si, e futra bd jedynym powaniejszjTn ilo-
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ciowo i jakociowo artykuem ekjyportowym, któ-

rym w najbliszej przeszoci po wznowieniu sto-

sunków handlowych z Europ Rosja bdzie moga
paci za to, co dostanie. Mogaby paci drzewem,

ale w tym celu trzebaby zorganizowa cudzemi r-
kami eksploatacje ogromnych obszarów lenych,

która obecnie tak zamara, e Rosja — Rosja! —
prowadza di'zewo z Finlandji.

Gdy w takich cakiem niewesoych barwach

na le ogólnej polityki aprowizacyjnej rzdu sowiec-

kiego przedstawiaa si dziaalno nazewntrz urz-

du, w którym pracowaem, niemniej niepociesza-

ice byy wewntrzne stosunki urzdowe. Zyskaem
i)bie poprawdzie pewn popularno u chopów
okolicznych przez ulgi, jakie im w moim ograniczo-

nym zakresie dziaania sprawiaem co do daniny

\'\vnociowej i robocizny sowieckiej, ale to te bya
jedyna moe moralna satysfakcja w^ tej mojej pracy

subowej. Przed nieliczn inteligencj miejscow —
lekarzem, nauczycielami niszej szkoy realnej, ró-

nymi rozbitkami z miast — musiaem ukrjnya si
ze swojem wyksztaceniem i swojemi interesami

umysowemi. A w urzdzie panowao wokoo mnie

chamstwo i analfabetyzm. Nie miaem nawet tej po-

ciechy, któr osadza sobie ycie niejeden znkany
biuralista: e po odrobieniu swojej ograniczonej

licziby godzin wolny je-st jak ptak. Wiadomo, e
o wolnoci czyjejkolwiek i jakiejikolwiek w dzisiej-

szej Rosji mowy niema, i sam to mimowoli przyzna
jeden z moich kolejnych TAYierz^^hników, tajszec-
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kich komisarzy aprowizacyjnych (byy piekarz \\'oj-

skowy), gdy raz w fei^worze dyskusji nad uciskiem

danin/Owym na zapytanie jednego z chopów, czy

w rewolucyjnej Rosji jest wolno, bez ogródek za-

woa: »U nas wolnoci niema! «. Wic co do roboty

biurowej: istnieje wprawdzie rzdowa ochrona pra-

cy: »Kodeks ustaw o pracy «, wydrukowany na arku-

szu, wisi paradnie w kadej kancelarji -sowieckiej.

Jest tam zastrzeony omiogodzinny dzie roboczy

dla pracowników fizycznych, szeciogodzinny dla

umysowych. Ale »przeywana przez nas przeomowa
chwila dziejowa*, »wyjtkowe, krytyczne pooenie
Republiki «, »konieczno utrwalenia zdobyczy rewo-

lucji « i inne oklepane argumenty, bezustannie znie-

walay do prac nadprogramowych: od »naczalstwa<

gujbernjalnego sypa si grad telegraficznych rozpo-

rzdze o nadzwyczajnych robotach, coraz nowych

i obszerniejszych wymagano swiedienij, czyli spra-

wozda i wj^kazów statystycznych, w których jak

w lesie bez koca si gubiono. Praca w godzinach

wieczornych, nieskoczone posiedzenia zarzdu, za-

peniane nieudoln i bezradn gadanin, urzdowa-

nie w niedziele i wita, byy zjawis-kami staemi.

Urzd sta »harówk« moj i drugiego kolegi z wojsk

polskich, który przyby póniej. Gdymy Tajszet

opaiszczali, móg kady z nas po kolei powiedzie,

jak tysice naszych rodaków po urzdach sowiec-

kich w Rosji w tym samym czasie: Apres nous le

deliige!

Tg samo dzi«o sic w innych dziedzinach
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suby publicznej; byway wN-padlvi, e praca na ko-

lejach dochodzia do czternastu godzin na dob.
Oczj'\Nicie, równomiernie z przeduaniem czasu

pracy padaa jej wydatno, i bezskutecznie usio-

wano przeszczepi na grunt sowieckiej pracy publi-

cznej wyrobiony przez amerykaskich kapitalistów

>ystem Taylora-, czyW sposób wyciskania maxi-

mum produktywnoci z robotnika. Tak samo premje

dla pracowników, zaprowadzone ju jako otwarte

naruszenie zasad komunizmu, niewiele pomagay,
bo obliczenie ich byo niesychanie skomplikowane

a przedewszyskiem wydawnictwo nader nieregu-

larne.

\Vsz\'stko to nie byoby jeszcze strasjme dla

czowieka, przywykego do pracy na six>sób zacho-

dni. Ale gorsz daleko zmor, jak dla wszystkich

pracowników-inteligeritów w Republice sowieckiej,

saa si dla nas ta najwymylniejsza tortura, jak
dla zncania sie nad inteligencj w pastwie bolsze-

wickiem w}'naleziono, mianowicie tak zwane wo-

skresniki i subbotniki, czyli »niedzielki< i sobótki «,

jak je pontnie nazrwali polscy komunici. Byy to

nadzwyczajne roboty fizyczne, organizowane w imi
gwatownych potrzeb Republiki poza zwykemi go-

dzinami pracy, i otoczone parad chorgwi i prze-

mówie (czasem nawet muzyki), jako dobrowolne
niby por\'wy ofiarnoci obywatelskiej na otarzu

socjalistycznej ojczyzny. W rzeczywistoci grobami
kar dyscyplinarnych wymuszano powszechny udzia
inteligencji biurowej w tych robotach i z rozkoiza
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si jej przypatrywano, jak »ciupaa« kilofami za-

marznity gnój i boto po stacjach i torach kolejo-

wych, dwigaa, stkajc, worki z mk luib deski

z tartaku, adowaa i wyadowyAvaa pociigi i statki,

jak panie i panienki myy podogi w <.oszaiach Czer-

wonej Armji. Sam wyniosem z tej kamipanji szram
na palcu, na który mi spad dwigniy niezrcznie

próg kolejowy. Nauczyem sic na »woslvresnikach«

bogoibojnej czci dla tej pracy fizycznej, ale zniena-

widziem j chyba jeszcze bardziej ni szycie, pra-

nie bielizny i gotowanie, którego w rónych stadjach

ycia jenieckiego \\ypado mi dla wasnych potrzeb

potrosze si nauczy.

Niemniej ciko ni inteligencja, wzdycha pod

robocizn sowieck chop. Jego e^ksploatowano

(Szczególnie przez bezus-lanne dania podwód na

przeróne cele wojskowe i cy^^ilne. Do wciekoci
musiao osotbliv,ie doprowadza chopów cigle sza-

vStanie si komisarzy i dygnitarzy wojskowych na

chopsfkich podwod a cli, nawet w najgortsza^ czas

rohót polnych, po rónych przejadkach niby-su-

bow3Th na setki wiorst poza obrbem tak nierozwi-

nitej w Rosji sieci kolejowej. Gdy naduycia w tym

wzgldzie doszy do rozmiarów niebywaych, spró-

bowano w r. 1921 unormowa te obowizki obywa-

telskie chopa i poprostu wydano dekret, e jego

konie i wóz, czy sanie, maj by na usugi pastwa
przez 30 dni w roku. Lekarstwo byo gorsze od cho-

rohv: bo to wszake jii byo cynicznem zupenie
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"wskrzeszeniem paszczyzn}' po \Nszelkiej formie;

i tak te chopstwo je prz\'jo.

Ale, mógby kto zarzuci, pracownicy w biu-

rach, fabiykach i innych instytucjach o rol>ocie zbio-

rowej przynajmniej mog si broni przeciw nad-

miernemu wyzyskowi ich siy roboczej, czy to przez

przedsibiorc, czy nawet przez pastwo, zapomoc
zwizków z a w o d o w y c h, zajmujcych sic

ochron interesów pracowiiika. Rzeczywicie, zwiz-

ki zawodowe w sowieckiej Rosji wszdzie istniej

lawet na mocy »Kodeksu o pracy*, wszdzie tam

powsta musiay, gdzie ich przedtem nie byo. Ale

i one z narzdzi samoobrony zmieniy si wnet w na-

rzdzia teroru i ucisku. Traktowano je gówTiie jako

organizacje dla urzdzania swoskresników i in-

'nch manifestacji zapau dla rzdów sowieckich,

-larano si zapewnia ich kierownictwo przedsta-

wicielom parlji rzdzcej. Sam na zel>raniu z^vizku

zawodowego moicii kolegów biurowych byem su-

chaczem naiwnego przemówienia agitacyjnego tej

treci, e czomkami zarzdu nie musz by konie-

cznie wybrani sami partyjni komunici, ale jest po-

dane, by wybierano tylko takich. A do partji nie

naleaa bynajmniej elita, lecz przeci\Miie, wzgar-

dzeni powszechme ciemni awanturnicy i wyrzutki.

Perjodyczne s cz}'szczenie partji, hucznie reklamo-

wane, byo poprostu koniecznoci wobec wielkiej

liczlDy w jej szeregach elementów zdecydowanie kry-

minalnych.

Najniemielsze odruchy zwizliów zawodo-
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wyeh w kierunku ochrony pracoVk niików przeciw

eksploatacji, spotykay si z wybuchami ourzenia

ze strony administracji, która miaa w rku prawie

nieograniczon wadz dyscyplinarn i moga ka-
dego czasu uy represji. Tak przynajmniej byo
w instytucjach biurowych, gdzie skupiaa si sponie-

wierana i podejrzywana zawsze inteligencja, i tak

byo w kadym razie w miejscowociach odlegych

i maych jak Tajszet, gdzie kacyk-komisarz w swym
urzdzie nie potrzebowa si ba skarg i zaale,
bo — po stareimu — »Bóg wysoko a car daleko «. .

Ale i w samem centrum ten tak osobliw'y

w pastwie socjalistycznem konflikt midzy zwiz-

kami zawodowemi a wadz administracyjn wy-

buch zdumiewajcym pomieniem: na VIII wszech-

ros3^jskim Zjedzie Sowietów w Moskwie w r. 1920

przyszo do charakterystycznej polemiki na ten te-

mat midzy Leninem a Trockim. Trockij ze zwyk
sw radykalno-doktrynersk miaoci wystpi
z wnioskiem, by zwizki zawodowe upastwo-

wiono i zrobiono z nich organy sa'me,go zarzdu

przedsibiorstw i instytucyj. Uzasadnia to tem, e
w pastwie socjalistycznem, gdzie rzdzi sam pro-

letarjat pracujcy, ochrony pracy przecie nie po-

trzeba, — a zaleca tem, e zarzd, wychodzcy
z grona pracowników, potrafi zwikszy produktow'-

no pracy. Sprzeciwi si temu Lenin z Avaciwym
sobie realizmem politycznym, odziedziczonym po

szlacheckich przodkach w przeciwiestwie do y-
dowskiego fanatyzmu Trockiego: mia odwag po-



- 159 -

wiedzie, e w sowieckiej Rosji ochrona pracy jesa-

cze jest potrzebn, bo yjemy w/prawdzie w pastwie

komunistycznem, ale z ^biurokratycznem wypacze-

niem, (s biurokraticzeskim izwraszczenjem); e
dekretów o ochronie pracy wprawdzie pisano wiele,

ale dekrety to taka -smutna rzecz* (pieczalnaja

sztuka), I bo my sami, co je wydajemy i podpisu-

jemy, zapominamy o nich i nie wprowadzamy ich

w cz^'n«.

Dzi, gdy w Rosji ustay ju doprowadzone do

aibsurdu jTnobilizacje« przymusowe specjalistów

wszelkiego rodzaju na roboty rzdowe, gdy przez

zmniejszenie personalu urzdów sowieckich o 50"/«

otworzony jest ogromny rynek poszukujcych pracy,

gdy w Moskwie odbywa si zorganizowany strejk

profesorów uniwers^ietu, sowa Lenina zyskay no-

we ciekawe illustracje w rzeczywistoci ycia repu-

bliki socjalistycznej.

Z udrki tajszeckiej tskna myl ulatywaa cz-

sto do tego rodowiska akademickiego i do tej pracy

uniwersjieckiej, do których przy^'ykem. Zdawao
si, e naw^et na Syberji do rk sign, by si
w takich warunkach znale. Uniwersytet
tomski w latach 1919—1921 kilkakrotnie mnie

powo\n^a na katedr literatur zachodnich i za spra-

w wtajemniczonego w moje pooenie polskiego

kolegi ponawia te wezwania nawet wtedy, gdy ju
ukr\"waem si pod cudzem nazwiskiem.
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Ale sprawdziy si, jak nieraz na moich losach

w tych siedmiu latach, sowa Wergilego:

Tros Anchisiada, facilis descensiis Auenio,

Sed reuocare gradum superasiie euadere ad aiiras

Hoc opus, hic labor est!

Rycho sie przekonaem, e jestem robotnikiem

paszczynianym take w tem znaczeniu, i jestem

zupenie po redniowiecznemu glebae adscripius, —
przykuty do kawaka ziemi, na którym pracuj. Nie-

tylko skocz3'a si wszelka swoboda jazdy na kole-

jach w^ celach innych ni suboAvych, ale urzdy

ywnociowe, tak samo jak kilka innych najwaniej-

szych dla pastwa kategoryj, oigoszono .military-

zowanemi«. Nie znaczyo to niestety bynajmniej,

bymy mieh otrzymywa obfity deputat ywnocio-

wy onierski, lecz poipro^stu, e nie mogo by mowy

o przeniesieniu do innej dykasierji suby rzdowej,

o uwolnieniu lub nawet urlopie, czy odkomendero-

\\'aniu: wszelkie opuszczenie posterunku subowego

miao by traktowane na równi z dezercj z wojsk

w czasie wojennym. Nawet w Tajszecie samym na

stanowisko niezbdnego tam nauczyciela jzyków

nowszych w niszej szkole realnej, przenie si nie

mogem, cho uchyliem rbka tajemnicy moich

kwalifikacyj fachowych. Do Tomska m.onafcy si

chyba byo dosta tylko drog ryzykownej ucieczki.

Ale czy warto byo tam ucieka? Wiadomoci

listowne z uniwersytetu malo\vay mi pooenie w co-
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raz czarniejszych bainN^ach. Nietylko teror — szcze-

gólnie silny w takiem zlbiorowdisku inteligencji, jak

miasto uniwersjieckie; — nietylko represje anty-

jpolskie w czasie wojny sowiecko-polskiej (które

w zaciszn}im Tajszecie odczu si nie day); — nie-

tylko gód, który poczjua sroy si w miastach sy-

beryjskich zupenie jak w rosyjskich, — ale prze-

dewszysrtkiem wszdzie ta sama paszcz}'zna so-

wiecka, te same niewolnicze warunki pracy. Stu-

denci i profesorzy w oczach wadz bolsze\vickich

byli zgraj helotów, których chwaa Bogu udao si

pod przyzwoit\Tn pretekstem spdzi w jedno miej-

sce, i których teraz mona byo w tem miejscu trzy-

ma i eksiploatowa. Rok szikolny rozpoczyna si

od póltoramiesicznej wspólnej pracy profesorów

i studentów w lesie o trzy godziny od miasta w cha-

rakterze drwali, rhicych i piujcych drzewo na

o(pa zimowy dla Uniwersytetu. Takie przymusowe

wiczenia fizyczne mogyby by i dobre dla zdro\sia

pracowników umysowych, tylko nie przy chroni-

cznie pustjTm odku i anemji godowej. W dal-

szymi cigu roku szkolnego czste » sobótki « i »nie-

dzielki«, studenci obarczeni ca wasn administra-

cj y\\Tiociow i jej skomplikowan buchalterj,

po kilka godzin dziennie stojcy w kolejce dla zdo-

bycia marnego kawaka czarnego chleba lub tale-

rzyka wodnistej zupy, wyz}'^skiwani na wszelkiego

rodzaju robot propagandystyczai pod firm owiaty

ludowej; profesorowie zaprztnici cik trosk

o ratowanie swych rodzin od mierci godowej, cz-
Siedem lat w Rosji. 11
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ciej wdrujcy z kaszykiem na rku w poszukiwa-

niu prodtiiktów ywnociowych, ni z tek pod pa-

ch do bibljoteki, pozbawieni monoci jakiegoko-l-

wiek zarobku przez pubUcystyk, niezdolni kupi

cokolwiek na otwartym rynku, gdzie wprawdzie po

miastach pienidze przyjmowano, ale dano cen

niesychanych; wszyscy pochonici byli praktyko-

waniem w najboleniejszej formie zasady: prius vi-

vere, deinde philosophari. To te wielu i profeso-

rów i studentów przerywao sw karjer akade-

mick haniebn ucieczk od swej Alma Mater (a ra-

czej terrihilis nouerca): sam. byem w Tajszecie

wiadkiem przybycia kilkoi^ga modziey obojga

pci, którzy radzi byli, e z Tomiska z yciem uciekli;

a rektor nowego uniwersytetu irkuckiego, anatom

Buszmakow, przy inauguracji drugiego roku z roz-

pacz stwierdzi, e pierwszej zimy 35 profesorów

i docentów pod pretekstem ekskursji subowych

ucieko do Republiki Daleko-Wschodniej. Z Rosji,

jak ,si póniej dowiedziaem, ucieka od pocztku

ery bolszewickiej, kto móg, z uczonych za granic;

a kto pozostawa, cieii>ia naj^\aksz ndz. Pami-

tam, z jakiem przejciem cz^^taem w urzdowej ga-

zecie sowieckiej nekrolog znakomitego archeologa

sowiaszczyzny Szachmatowa, pióra Boncz-Bruje-

wicza (dyrektora kancelarji Lenina): w nekrologu

jako chluiba zmarego podniesione byo to, co jest

hab dla wadzy sowieckiej: e sdziwy uczony,

nadwerywszy zdrowie przez prac fizyczn i bied

materjain w swem ndznem gospodarstwie domo-
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wem, ostatecznie je straci, przenoszc wasnor-
cznie prawie ca biibljoteke rosyjskiej Akademji

Umiejcnoci ze starego lokalu na woz\' i z wozów
na gór do nowego lokalu, z okazji przymusowej

przeprowadzki. Nie zapomn te ez w oczach dugo-
letniego docenta anatomji uniwersytetu moskiew-

skiego, Polaka, gdy starajc si o wyjazd do Wilna,

dokd go powoano na katedr, opowiada w zimie

r. 1921/22 w Delegacji repatrjacyjnej polskiej w Mo-
skwie o biedzie, w jakiej yje.

W roku 1921 stosunki materjalne uczonwh ro-

syjskich na Syberji nieco si polepszyy: jeszcze

w roku poprzednim zaprowadzono dla profesorów

w uniwersytetach Rosji europejskiej szczególnie wy-

soki deputat jn^Tiociowy, tak zwany »akadiemi-

czeskij 'pajok«, wyszy nawet od wojskowego. Ten
deputat nie by z pocztku rozcignity na uniwer-

sytety syberyjskie. Na wiosn roku 1921 po duszej
walce im go nareszcie przyznano, i poczto nawet

faktycznie wydawa, dlatego — jak zauway zoli-

wie mój polski kolega w Tomsku — e zapasy misa,
nagromadzone w tomskim gubernjalnym komitecie

ywnociow^in, poczy si psu. Jak zrwykle u Mo-
skali, doszo i na tle tego deputatu dla uczonych do
rónych absurdów: pamitam, jak w^ jesieni r. 1921

wybitny polski historyk sztuki, sucy w zarzdzie

MuzeófSY Pastwowych w Moskwie, opowiada mi
z zakopotaniem, e wskutek niewydawania przez

czas dusz}' deputatu akademickiego otrz}'ma te-

raz naraz tytuem zalegoci cay pud misa i musi
11*
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je prdka sprzedawa, by nie zgnio! Powstaa tei

wtedy osobna rzdowa insitytucja, z jednem z uro-

czych bolszewickich skróce nazwana KUBU, t. j.

Komitiet uuczszenja byta uczonych (»Komitet po-

lepszenia bytu uczonych «). Ta zajmowaa si gów-

nie rozdaiw^nictwem darów ywnociowych, przyby-

wajcych z róinych krajów Europy dla uczonych

rosyjskich: okoo Nowego Roku 1922, przedstawi-

cielstAYo polskie w Moskwie miao przyjemno do-

rczy jej tysic' posyek ywnociowych od uczo-

nych polskich dla kolegów-Rosjan,

Ale powrómy do stosunków na Syberji

i w r. 1920, które byy, jak rzekam, daleko cisze.

Gdyby owem cikiem yciem po miastach uniwer-

syteckich okupi mona byo rzeczywist mono
pracy naukowej ! Ale i w tym wzigldzie przyszy na

uniwersytety gorsze ni kiedykolwiek czasy, zaczy-

na si ich rozstrój i upadek, jako instytucji nauko-

wych. Bolszewicy ogarnici (jak to nazywa Carlyle)

»namitnoci reformowania wiata«, chcieli i cay

system szkolny od góry do dou zreformowa. Na-

robili bigosu w szkolnictwie ludowem, urzeczywi-

stniajc pikn w zasadzie ide »szkoy pracy«

w taki sposób, e dzieci adnej poytecznej pracy

fizycznej si nie nauczyy, a elementarza nie mogy

domczy; doprowadzili do upadku faktycznej nauki

w szkole redniej, demoralizujc zarazem modzie

przez udzia jej przedstawicieli w Radzie nauczy-

cielskiej — nad demoralizacj pracoway równorz-

dnie ^Komunistyczne Zwizki modziey < ze swemi
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neskoczonemi dyskusjami politycznemi miedzy

smarkaczami i smarkulami po nocach i przy papie-

rosach; — ale na wypracowanie bolszewickiego sta-

tutu uniwers}ieckiego, ^s^i hucznie zapowiada-

nego, ju sic niedowarzone gowy modocianych so-

wieckich vvielkorzdców owiatowych (przewanie

niedokoczonych studentów lul> dziennikarzy) zdo-

by adn miar nie potrafiy. Poprzestano wiec

wreszcie na tem, e otwarto wTota uniwersytetu na

ciaj wszystkim, co przychodzili. Profesorowie po-

czli broni poziomu nauki uniwersjieckiej, jak mo-
gli, przez zaprowadzanie prywatnych egzaminów
wstpnych jako warunku dopuszczenia na róne po-

szczególne W7"kady i wiczenia. Na to rzd odpo-

wiedzia jed}Ti nowoci, jak rzecz\'wicie w za-

kresie nauki uniwersjieckiej stworzy, mianowicie

orgajiizacj » fakultetów- robotniczych*. Miay to by
kursy prz\'gotowawcze, które w przecigu 2—

3

lat modzie ze sfer robotniczych i wociaskich,
czsto ledwo z bied umiejc czyta i pisa, miay
przysposabia do studjófw akademiickich — zadanie

oczywicie nie do spenienia. Wabiono chopców na

te kursy obietnicami zotych gór w postaci obfitych

deputatów ywnociowych, »manufaktury «, czyli

materjau na odzie — ma^czne sowo! — i obuwia.

Naturalnie wielu z nich, gdy te hojne dary pozosta-

way przewanie na papierze — dezerterowali. Tak
uczjTii modociany wony naszego tajszeckiego

urzdu: z fakultetu robotniczego uniwersjietu w Ir-

kucku przeniós si niebawem jako ochotnik do
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wojska, gdzie rzeczywicie rycho »zdoby« nieco

munidurowego iprzyodziewfcu dla rodziny.

Ale w kadym razie, mimo takich odjpywów,
nowa luza dla zalewu uniwersytetów przez nie-

okrzesan i ciemn czer bya otwarta.

Jeeli dodamy, e na miejsce schodzcych z wi-

downi starszych uczonych coraz wicej przybywa
niedoksztaoonych »czerwonych docentów* o kwa-

lifikacjach paaiyjnych a nie naukowych, nie wyda
si przesad prognoza, e Rosja stoi u progu okresu

tak fenomenalnego nieuctwa, i ikady niedouczony

szarlatan z Europy bdzie tam onóg zrobi karjer

oudotwótrcy w zakresie medycyny, techniki lub ja-

kiejkolwiek nauki teoretycznej.

Wobec takiego rozwoju stosunków uniwersy-

teckich, wolaem nie naraa si na wpadnicie do

wizienia tomskiej czerezwyczajki gubernjalnej,

gdzie moja tomska karjera profesorska byaby si

prawdopodobnie skoczya.
Dostaem si za to do bliszej czerezwyczajki

gulbeirnjalnej — krasnojarskiej — najgupsz w wie-

cie drog samo-donosu. Gdy bowiem w przededniu

zawarcia pokoju w Rydze na pierwszej stronie mo-
skiewskiego pisima urzdowego »Izwiestja« uroczy-

cie ogoszono, e zacz w Moskwie funkcjonowa
Polski Czerwony Krzy dla ochrony praw obywa-

teli polskich, gdy pod tem ogoszeniem ujrzaem

podpis pani Katarzyny Pieszkowej, ony Maksyma
Gork.iego, dobrze mi znanej jako zasiuionej opie-

kunki winiów politycznych rosyjskich, — wtedy
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ja, nie nauczony szeciu latami dowiadczenia ro-

syjskiego, e tajemnicy listowej w Rosji niema i ni-

gdy by nie >moe, wyjawiem wiasne i kilku tajszec-

kich kolegów incognito w licie do tego nowego
Czerwonego Krzya. Ocz;y'wicie list, zamiast do
Moskwy, dosta si w rce najbliszej czerezwy-

czajki, i rezultatem byo, e w sam dzie pod^pisa-

nia pokoju sowiecko-polskiego wxihodziem z parad
do tjurmy krasnojarskiej, gdzie przesiedziaem sze
tygodni, i potem prawie cay ostatni rok pobytu

NY Rosji spdziem po wizieniach i obozach robót

przymusowych w Krasnojarsku i w Moskwie.



IX.

„Le mie prigioni".

Gdy dnia 17 marca 1921 — w sam dzie ogo-

szenia konstytucji polskiej — konwojny w budynku
czerezwyczajki krasnojarskiej s(proiwadzi mnie wdó
po schodach i wpuci do ogromnej piwnicy, zape-

nionej inteligencj krasnojarska, — rzecz dziwna,

w tem zupenie redniowiecznem wizieniu, owie-
tlonem na ca dugo jedn marn lampk, pierw-

szy raz od roku odetchnem swobodnie. Mogem
nareszcie znowu by sob, sipada ze mnie maska
cudzego nazwiska i okowy suiby urzedlniczej so-

wieckiej: byem w normalnem pooeniu czowieka
wyksztaconcigo i obywatela polskiego pod tym rz-

dem — w pooeniu winia politycznego. Przez pi
dni, które spdziem w »Gub-podwale;< (»gubernjal-

nej piwnicy «, jak j w skróceniu artobliwie zwano),

miaem co wieczór imiprowizowane odczyty z lite-

ratury anjgielsikiej do imych rosyjskicih towarzyszy

niedoli. Jako pierwszy zuytkowaem temat, który

sobie jeszcze niegdy w Tajszecie przygotowaem na

prelekcj wstpn do uniwersytetu tomskiego:

»Twórczy optymizm jako oeciha zasadnicza litera-
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tury angielskiej*. A gdy w ostatnim, o Szekspirze,

nasz piwTiic, w ten cLzie ciemn (bo w niedziel

dniem elektrownia nie dziaaa), porÓA\Tiaem z ka-

takumbami pierwsz^oh chrzecijan, gdy powiedzia-

em, e i my tu czcimy naszych bogów — wielkich

genjuszów, których tamci na górze nie znaj, gdy

wkocu dodaem, e kultura w adnej na wiecie

piwnicy na zawsze zamkn si nie da, i zewszd
wyjdzie zwycisko na wiat Boy, — rozrzewnienie

wród mych rosyjskich suchaczy byo powszechne.

Ale dzi\sTiiejsze jeszcze dowiadczenia mia mi przy-

nie pobji. w starem wizieniu ^bemjalnem, do-

kd mnie niebawem przeniesiono. Tu przekonaem
si o niemiertelnej ywotnoci wielkich dramatów
Szekspira, opowiadajc pK>prostu ich tre w poga-

wdkach wieczornych audytorjum, zoonemu
z dwóch oficerów polskiej dywizji, dwóch urzdni-

ków rosyjskich, dwóch wyrostków-gimnazjalistów

z gbi gubernji, o typie zupenie wiejskim, dwóch
onierzy z Czerw^onej Armji, dwóch chopów ze

wsi, zamknit^Th za oporno w sprawie daniny

ywnociowej, jednego zibiedzonego i ponurego

5>kniazia<r Tatara, jednego modego zbója z tajtgi, co

z podrónych futra zdejmowa, i jednego arcy-jo-

wialnego starego recyd}"wisty, fr\'zjera wiziennego,

Polaka, raczej podobnego do Zagoby ni do goli-

brody: naz^\ano go te w lot na podstawie moich
'wykadów — Falstaffem. Caa ta pstra gromadka
z najiwyszem skupieniem i przejciem suchaa ga-

dek — nietylko o Shylocku, funcie misa ludzkiego
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i tajemniczych trzech skrzynkach, nietylko o szkoc-

kim królobójcy i czarownicach, o czarnym jenerale

weneckim i jego nieszczsnej onie, o karczemnych
awanturach wesoego ksicia Henia, ale i o zagad-

kowym króilewiczu duskim i o boskiej parze we-

rosikiej, mierci uwieczonej.

Nie bd si rozpisyi^^a o szczegóach ycia
wiziennego. Wizienie bolszewickie — delikatnie

nazwane »Do'mem pozbawienia wolnoci « w urz-

dowym argonie sowieckim — mimo rónych wielce

reklamowanych ulg i innowacyj — owiata, kon-

certy, praca w warsztatach — nie byo i nie mogo
by lepsze od wizienia carsikiego, a musiao by od

niego stanowczo gorsze co do wygód, a raczej nie-

wygód materjalnych i co do karmienia winiów.
Kto za z moich polskich czytelników jest tak szcz-

liwy, e wizie rosyjskich z czasów carskich nie

zna, ten niechaj przeczyta prawdziwie dantejski ich

opis we »Wspomnieniach z domu umarych < Dosto-

jewskiego. Szczególnie ywo przypomnia mi si je-

den z najpotniejszych jego rozdziaów, gdym wst-
pi w to pieko pary, ohydnych czerwonych cia

ludzkich i potpieczych wrzasków, jakiem jest ru-

ska ania tjuremna. Zawarem te odrazu niemi
znajomo z naczyniem, zwanem »parasz«, i prze-

chodziem raz na tydzie mk manipulacji z niem,

gdy na mnie przypada dyur w celi. Drczce szcze-

gólmie byo to, e kulbe drewniany, w którym przy-

nosilimy sobie zup z kuchni wiziennej, by jak

dwie krople wody podobny do stojcej w kcie »pa-
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rasz}'-: to filozoficzne uzmysowienie zwizku mi-
dzy pocztkiem a kocem procesu trawienia nie da-

\\ ao apetytu na zup, — a w zuipie plyA\'aa nieprze-

tarta pszenica, która niestrawiona przechodzia przez

organizm, i w takim samym sianie go opuszczaa,

w jakim do wchodzia.

Przeszedem wsz}'stkie trzy zwyke stadja wi-
zienia politycznego u bolszewików — piwnic pod

czerez\s-}'czajk, tjurm gubemjaJn i obóz robót

przymusowych, — i ten sam trzyklasowy kurs po

Krasnojarsku powtórzyem p>óniej w krótkoci

w Moskwie: areszt ledczy przy czerezwyczajce

wszechros\'jskiej, wizienie butyTskie, obóz koncen-

tracj^jny w starym klasztorze Androniewskim.

Na roboty przymusowe z)}lnio ali si nie

mog: woziem wprawdzie jaki czas w Krasnojar-

sku wod, zaprzgnity zamiast konia do beczko-

wozu, ale rj-cho polecono mi prac odcz\iow
w obozowjTTi Kult-Proswiecie, czyli kóku owia-
towem, i z tego t}iuu uwolniono od robót fizycznych,

a nawet puszczano do miasta pod pretekstem przy-

gotowywania si do wykadów w bibljotece miej-

sldej. To samo sobijaniei, jak tak funkcj naz\^a
onierz polski, wyrobiem sobie i w obozie mo-
skiewskim, gdzie jednak nosa za bram nie wytkn-
em.

Nagodowaem si oczywicie po wizieniach
bolszewickich bardziej ni kiedykol^siek w yciu,
ale take nie do nadmiaru, bo w Moskwie wspoma-
gaa mnie perjodycznie ywnoci, jak wsz)'stkich
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tamtejszych winiów politycznycih, Delegacja pol-

ska, za przedtem w Krasnojarsku dobrzy koledzy

z dywizji polskiej, którzy mieszkali na wolnoci po
miecie i sami bied cierpieli. Jeeli ku zdziwieniu

wielu (mych przyjació wróciem z wygnania z wik-
sz moe wiar w natur ludzka, ni siedem lat temu,

to walnie si do wzmocnienia tej ufnoci przyczyni

ten iszlachetny komunizm, co kwit poród naszych

rozbitków na Syberji w najczarniejszych dniach so-

wieckich, zupenie jak u chrzecijan przeladowa-

nych w Rzymie cesarskim. Z yw wxizicznoci
wspominam moj szesnastoletni przyjaciók Hal
Dzwonkowstk z Barnauu, która susznie dostaa

dyplom pochwalny od Delegacji polskiej, bo nacier-

piaa si do poniewierki od gburów sowieckich,

niestrudzenie przynoszc ywno winiom pol-

slkim w dni peredaczy, czyli dorczania produk-

tów. Na szczcie trafieoi we wizieniu krasnojar-

skiem na czasy, gdy t przynoszon ywno" rze-

czywicie otrzymywa kady wizie w penej ilo-

ci: przedteim, w pierwszym ferworze nowych rz-

dów sowieckich, zaprowadzono przez pewien okres

i w tym w^zgldzie komunizm, kuim>uilowano wszyst-

ko i dzielono nihy to równomiernie, przyczem oczy-

wicie obawia si sowicie personal zarzdu. Do-

piero gdy ludino wskutek tego przestaa zupenie

nosi ywno dla winiów, zrobiono wyom w sy-

stemie ko'muTiistycznyiii i powrócono do dawnego

indywidualistycznego porzdku. Ta charakterysty-

czna pierwsza koncesja bolszewików przypomniaa
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mi pien\'sz koncesj rzdu carskiego dla Polaków,

gdy w r. 1915 komitetowi polskiemu w Kijowie po-

zmolono dla wywiezionych ze Lwowa zakadników
urzdzi osobne wizienie, z krat i wart wedug
przepisu, ale z pewnemi wygodami wewntrz. Dugo
chodziy wród polskiego wiata wygnaczego po

Rosji wesoe gadki o tej historycznej » kozie pol-

skiej*, jako pierwszej autonomicznej instytucji pol-

skiej, stworzonej przez rzd carski w myl obietnic

Wodza Naczelnego.

Powracam jednak — do wizienia bolszewic-

kiego. Dni przynoszenia ywnoci byy odwitn
odmian w yciu winia i przez to, e w te dni pod
pretekstem chodzenia do bramy po produkty mogli

si wzajemnie odwiedza winiowie z rónych ku-

rytarzy. Po szarzynie codziennych (w teorji, a zre-

szt nie codziennych w praktyce) przechadzek w to-

warzystwie z wa&nego knrytarza pogawdki z in-

nymi mieszkacami tjurmy w dni peredaczj' . za-

wsze przynosiy fal najfantastyczniejszych plotek

politycznych o ztbliajcych si wielkich zmianach.

Takich pogosek, podzonych bez liku przez rozgo-

rczkowane mózgi aresztantów, nigdy nie brako we
wizieniach i w obo2^ch jeców', gdziekolwiek tylko

przez te siedem lat siedziaem. Nosz one nawet
osobn, ukut przez jeców wojny wiatowej, aro-

matyczn nazw »wieci latr\Tiowych«.

Mówic o tych dugach wdzicznoci za po-

moc materjaln, jakie szczególnie w ostatnich dwóch
godnych latach u rodaków zacignem, nie mog



_ 174 -

pomin pamitnej dla wielu kolegów z 5. dywizji,

zabawnej figury buruja syberyjskiego, który cho
Pogo w butonierce nosi i ostentacyjnie samo-okre-

la si jako Litwin, a na zachanny imperjalizm

i inne przywary Polaków kl na czem wiat stoi,

jednak na prawo i na lewo pomaga oficerom i o-
nierzom naszym, zawsze mia goci jeców na obie-

dzie, niejednemu uatwi ucieczk, a czsto gsto
»naszego brata* (jali mówi Moskal) kropelk cze-

go dobrego a mocnego w smutnych dniach po-

cieszy.

Take dentystka wizienia krasnojarskiego,

niejedne niezapomnian usug wywiadczya wi-
niom-Polakom pod pretekstem opieki nad ich z-
bami. Nieraz postaraa si przedewszystkiem o to,

by te zby miay co gry (take zby niej podpi-

sanego).

Osobicie te nie mog do gorco uzna po-

wicenia tych pastwa U., u których znalazem cu-

dze dokumenty dla siebie, a zarazem pierwszy przy-

tuek po ucieczce z obozu krasnojarskiego jeszcze

w roku 1920. Bez sowa proby z mojej strony rozu-

miao si samo przez si, e przez cay czas a do

moliwoci wyjazdu z Krasnojarska — przeszo ty-

dzie! — przemieszkaem w pokoju, który ju zaj-

mowam ze on, trojgiem dzieci i dwoma doro-

symi brami, i gdzie kadej chwili grozia im fatalna

w swych skiutkach nocna obawa policyjna.

Wreszcie, by zamkn t list dlugó\Y najkapi-

talniejszym ze wszystkich, na zawsze ju brater-
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stwem z czasów niedolii zwizany jesteni z tem
dwoma stadiami, jednem oficerskiem, dnigiem o-
nierskiem, które, ukr\'\vajc si jak ja w Tajszecie

A r. 1920, przyjy mnie jako stoownika do swego

biednego gos/podarstwa i w ten sposób ocaliy od

ndechybnej choroby, któr bylbjTn napewno prze-

paci wikt w jadalni sowieckiej. Poobiednie rozho-

wory w ich mrocznej, niskiej lepiance, pocz\'y
nas w grono bliskich przyjació na cae dalsze ycie.

Takie prz}'kady najszczerzej bezintereso\Miej

pomocy koleeskiej — a wyszczególniem tylko

najgówniejsze — zaiste musz prz^eciwway w pa-

mici wszystkie w}*padki renegactwa zbolszewicza-

ych lub sobkostwa si>ekulantów.

Przesuwa mi si w pamici przed oczyma cay
korowód wspówiniów z tego roku, którzy za

wsipM!)ln krat yli w na jcilejszem moliwem ze

mn contuhernium, i przez to bliej i gbiej naze-

wntrz i wewntrz pozna si dali, ni si poznaj
ludzie w zgietkliwem i zaaferowanem wolnem yciu.

Niewiele bd mówi o najhlisz^Th. Na jednej

piryczy obozowej zbrataem si z naszym chopem
mazurskim z dywizji polskiej daleko lepiej, ni za

wsp>ólnej suby w jej szeregach; i tusz sobie, e
w niejednej wsi polskiej wspomina si teraz te

chwile podniosego nastroju, gdymy razem obcho-
dzili wito Trzeciego Maja, gd}Tn im opowiada
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o Kociuszce czy Traugucie, o Unji Jagielloskiej

czy o Ksigach Pielgrzymstwa, gldymy razem czcili

bohaterstwo ksicia Józefa lub rozpamitywali na

dzi i na jutro gjrzmice nauki Skargi.

Krótk te tylko, ale serdeczn wzmiank po-

wic tym paniom i panienkom polskim, co w su-
bie Polskiej Organizacji Wojskowej luib Sztabu Ge-

neralneigo wtpady w rce bolszewików za ich fron-

tem, Q za to jeszcze w^ pó raku po zawarciu pokoju

z Polsk szyy koszule dla onierzy Czerwonej Armji

w obozie koncentracyjnym w ponurym starym kla-

sztorze Androniewsikim, gdzie w padzierniku roku

1921 byem ich wspówiniem. Otoczone rycersk

czci szczeigólnie przez jeców-oficerów wgierskich,

niejedn szar ch^isal bytu wiziennego umiliy nam
swym niewiecim wdzikiem, nderaz mnie do gbi
rozrzewniy piewem »Rozmarynu«, » Biaej róy«
i in/nych naszych onierskich piosenek.

Obszerniejszego wspomnienia wymagaj oso-

bliwe postacie i osobliwe warunki mych wspóhv1-

niów-cudzoziemców, od zlbiedzonych siedmioletni

niewol ofdcerów^ wigier&kich, z któremi i w Krasno-

jarsku i w Moskwie czyo mnie serdeczne kolee-
stwo, do najdziwniejszych ze wszystkich — szia-

ohetnycih zapaleców z krajów Zachodu, idealnych

sympatyków komunizmu, których wadza sowiecka

wizieniem karaa za ich zbytnd ciekawo w spra-

wach wewntrznych raju socjalistycznego, a przez

to zarazem skutecznie leczya z ich utopistycznych

zki^ze. Takim by niezwyky okaz Niemca, z któ-
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rym przegawdziem prawie literalnie bez przerwy

dwa dni wspólnego aresztu w centralnej czerez\sy-

czajce moskiewskiej. Typowy junkier pruski z po-

chodzenia i \s'ychowania, baron, oficer ultra-feudal-

nego putku kawalerji, jeszcze w czasie wojny prze-

jty .iniperjalizmem cesarskim i nawet autor powie-

ci Bei der Grossen rmee, nagle pcKh\'ójnie martwi

swoj dostojn rodzin: powica si medycynie —
baron von H. cyrulikiem! — i nawet zostaje asysten-

tem skandalicznego w ich oczach Institut fur Sej:ual-

wissenschaften osawionego jrda Magnusa Hirsch-

fel-da w Berlinie; a powtóre, wstpuje w szeregi wo-

jujcych komunistóf^', jest przez kilka t3'godni na-

wet dyktatorem minjaturowej niemieckiej republiki

so\sieckiej w — SkalmderzAcach, i stale prowadzi

walk z Scheidemannami i Ebertami, Erzbergerami

i Wlrthami. W Rosji by na Kongresie Trzeciej Mi-
dzjTiarodów^ld w r. 1920, a po^s-tónnie ju podstpnie

go Tsysano, widocznie na podsta^sie tajnego poro-

zumienia midzA* komunistami niemieckimi a rosyj-

skimi, bo za dtuo wiedzia o brudnych sprawkach

i jednych i drugich. Gd}!!! go spotka, odsiad}'^a

ju drugi miesic, nie wiedzc, za co go w Rosji

zamknito i jak si wydostanie. Z uwielbienia dla

sowieckiej republiki ochon ju by gruntownie.

By to chyba najruchliwszA' umysowo czowiek, ja-

kiego w yciu poznaem — kompoz}'tor i pisarz, my-
liciel i aktor, artysta i uczony, — dyletant wyszego
t\pu ni Wilhedm, — i da mi sw osob ciekawy

Siedem lat w Rosji. 12
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obraz tego, co wszystko wyoni si moe z pow.o-

jeanego fermentu rewolucyjnych Niemiec.

Drug niemniej ciekaw figur by Hindus-

nacjonalista, który jedzi po Europie w poszukiwa-

niu sympatyków dla sprawy niepodlegoci Indji.

By w Niemczech, potem w Polsce, gdzie zna osoby

z tak przeciwlegych biegunów ycia politycznego

jak ks. Lutosa^Yski i — p. Perl, i skd pisywa kore-

spondencje do gazet hinduskich o prawdziwym sta-

nie spirawy ydowskiej i o stosunkach narodowo-

ciowych na kresach wschodnich. Wreszcie, ciekawy

na bolszewików, pozosta we Wilnie, gdy je opusz-

czay nasze wojska, i za t ciekawo pokutowa wi-

zieniem ju od roku, zaniedbany oczywicie przez

Misj wielkobr>'task w Moskwie, która tak samo

nie przejmuje si losem okoo trzystu innych jeszcze

Hindusów, siedzcych po w^izieniach W Rosji so-

wieckiej.

Za ciekawo dosta si take na dugo za krat

pewien sympatyczny Woch, który zjecha do Mo-

skwy jako przedstawiciel od komunistów woskich

i podczas wdelkiej parady wojskowej mia niedy-

skrecj zajrze do koszar, by zobaczy, wielu tam

onierzy bez butów siedzie musi, eby tamci liio-

gh paradowa. On take oczywicie by pozbawiony

opieki swego rzdu, i pocza go wkocu na moj

prob wspomaga ywnoci Delegacja Polska

w imi starych sympatyj wosko-polskich.

Te trzy wypadki, to tylko charakterystyczne

przykady z poród dugiego szeregu podobnych.
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Nie wiem, czy w Europie dostatecznie jest znana hi-

storja kilku komunistów francuskich, których tak

dugo zatrz}'mywaa u siebie gocinna Moskwa, a
próbowali uciec przez Murman, gdzie dziwnym ja-

kim sposobem potonli w morzu; z nieudolnego

urzdowego zaprzeczenia wadzy sowieckiej mona
w\TZ}ia miedzy wierszami, e potopia ich bolsze-

N\icka stra nadbrzena.

Niemniej sikandalicznem dla wadzy sowiec-

kiej byo wystpienie nieza^\'isego socjalisty nie-

mieckiego Dittmanna, któremu si udao wydoby
si z raju sowieckiego, i który potem w Niemczech

pisa takie rzeczy: e TS^/o ludnoci rosyjskiej skada

si z chopów, a ci hawet w teorji jeszcze nie uznali

wadzy sowieckiej; e niewiadomo, czy zdobycze re-

wolucyjne bolszewików nie s zb\i: drogo oku-

pione zupen zatrat w Rosji wszelkiej wolnoci,

a w szczególnoci wolnoci sowa. Napróno Lenin

usiowa przez j)olemike w prasie niemieckiej za-

trze wraenie tych owiadcze.
Przechodz do trzeciej i najliczniejszej kate-

gorji moich wspówiniów — do inteligencji
rosyjskiej, której nigdy tak nie poznaem, jak

w t}Tn ostatnim, roku mych wdrówek.
Zanim powiem co o niej jako o klasie spoe-

cznej, zastrzegam si zgóry, e dla wszystkich inteli-

gentów rosyjskich, jako ludzi, mam najgbsze bra-

terskie wspóczucie. Kto sam za ycia nie przeszed

przez pieko, bawic wród nich w sowieckiej Ro-

sji, ten adn miar wystawi sobie nie potrafi, jak
12*
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jest otcha ich ndzy, i jak straszliwe tragedje do-

mowe rozigry^^ay si przez te ostatnie lata w kadej
memal rodizinie staniu redniego w Rosji. Przytocz
tylko na chybi trafi kilka przykadów z mojego bez-

poredniego dowiadczenia. Wic przyjacióka moja
w obozie koncentracyjnym w Krasnojarsku, pu-
kownikowa D., córka zamonej rodziny ziemia-
skiej rosyjskiej (ssiadów Jasnej Polany), podczas

odwrotu z Omska, gdzie jej m zajmowa wysokie

stauiowisko wojskowe w rzdzie Koczaka, rozcza
si z mem, by na jego yczenie ipieszy dla bez-

pieczestwa naprzód do Irkucka.M w Krasnojar-
siku samotnie umiera na tyfus, ona, powróciwszy

taim z dzieckiem, dostaje si na pi lat do obozu ro-

bót przymusowych za rzekomy udzia w sprzysie-

niu antysoWickiem, a ubóstwiany jedynak, dwuna-
stoletni Gogo, spdziwiszy kilka tygodni na bruku
krasnojarskim, kona w sizipitalu na suchoty i przy

ostatniem widzeniu rzuca matce cichy wyrzut: —
»Mamo, czemu mi zaw^sze mówia, e liudzde s do-

brzy, kiedy oni s tacy li?«

Inny obrazek, tragiczniejszy jeszcze, bo chodzi

o mier moraln: Moi znajomi, Polacy w Krasno-

jarsku, yjcy w warunkach znonych, lituj si nad

godujc biedn panienk rosyjsk, mieszkajc
w tem samem podwórzu i pracujc w urzdzie so-

wiedkim. Zapraszaj j czsto do siebie, a poniewa
jest to córka jeneraa, który zmar we wizieniu bol-

szewickiem, i siosttra oficera rozstrzelanego przez

bolszewików, wic z caem zaufaniem prowadz
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w je] obecnoci z przyjaciómi Polakami z^vyke pol-

skie rozmowy, tak dobrze nam znane z naszych

dziejów pod zaborem rosyjskim: kto ze znajomych

jest aresztowany, komu grozi rewizja, gdzie grasuj

donosiciele, kto dokd uciek, i t. d. Pewnego dnia

ku ich zdumieniu ostrzega ich kto przed ow Ro-

sjank: ma ona by agentk czerezwyczaj ki. Przy-

I>arta do muru przez pana domu, dziewTzyna z pra-

czem wAznaje, e istotnie, gdy ojciec i brat siedzieli

we wizieniu i ona sama bya uwizion, zibiry cze-

rezwyczajki grob zhabienia wymogli na niej pi-

semn obietnic, e bdzie dostarczaa wiadomoci.

Gdy wysza na w^olno i blisko miesic nic na ni-

kogo nie doniosa, zagroono jej ponownie ares2:tem

i zjgwaceniem, jeeli nie bdzie dawaa dowodów
gorliwoci. Teraz musi od czasai do czasu denuncjo-

wa, — klnie si tylko Bogieim, e na swych polskich

ywicieli nie doniosa i nie doniesie!

Wreszcie trzeci przykad, który w^strzs memi
nerwami, gdym siedzia w obozie koncentracyjnym.

Zdawao si, e temu, kto ju jest skazany na jaki
okrelony termin robót przjTnusowych — trzy lata,

pi lat — i zasiad w obozie koncentracyjnym, nic

wicej grozi nie moe. W praktyce bywao inaczej.

Siedziaa z nami w obozie krasnojarskim siostra mi-

osierdzia S., skazana na pi lat za udzia w orga-

nizacji anti-bolszewickiej, niezmiernie mia, w'ta,
delikatna, dobrotliwa istota; jako aktorka z musu
w teatrze obozowym, rozrzewnia mnie do gbi
w melodramatycznej roli jakiej suchotnicy w ro-
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dzaju Damy Kajmeiljowej. Po mu (pono rozstrze-

lanym) miaa szecioletnie dzieciko, oddane tymcza-

sowo do ochronki, by si z ni nie poniewierao po

wizieniach. Siprowadzila jednak lo dziecko na jaki

czas do siebie, krcio si ono po baraku kobiecym

i wnet si stao [powszechnym ulubiecem; z melan-

cholijnym umiechem suchao sie jego zaipyia,

wiadczcych o wczesnem niestety znawstwie ró-

nych instancyj sdowniczych bolszewickich. Otó
w czasie pobytu tego dziecka, pewnego letniego po-

ranku, igdy ono leao jeszcze przy matce w óku,
wchodz konwojni do pokoju wstajcych wanie
kobiet i ka matce ubiera si do wyjicia. Dreszcz

zgrozy iprzej wszystkich. Matk wyprowadzono,

z ni dwóch jeszcze winiów, i tego wieczora

w czerezwyczajce rozstrzelano. Dziecko zostao mi-
dzy aresztantkami, nadaremnie si dotpytujc, dokd
mama przepada. Oddano je wreszcie nazad do

ochronki sowieckiej, gdzie z takich sierót robi bol-

szewików', tak samo, jak niegdy w carskich korpu-

sach paziów z dzieci szlachty polskiej robiono ofi-

cerów rosyjskich. Mówiono póniej, e jaki schwy-

tany w tajdze uczestnik partji powstaczej biaych

zoy obciajce siostr S. zeznania, — »lecz nikt

pewno nie wiedzia ni przedtem ni .potem*.

Takich p-rzykadów przewino mi si przed

oczyma wiele. Mimo to, patrzc dzi z pewnego ju
oddalenia na zachowanie si inteligencji rosyjskiej

w tym przeomowym okresie dziejów spoecznych

Rosji, nie mo.g nie zgodzi si na twardy werdykt.
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który o niej wyda w rozmowie ze mn jeszcze

w r. 1919 mdry inynier polski, budoNMiiczy mostu
amurskiego na Dalekim Wschodzie. A si wzdy-
gnem, gdy on wówczas orzek, e bolszewicy nie

mog z ni mc innego zrobi, jak tylko j wjTuordo-
wa. Istotnie jednak, na co len ywio prz}xia si
w przeszoci i na co mógby zda si jeszcze? Nie

wytrzjTna tej wielkiej próby, jak na naoyy
pien^sze miesice rewolucji: tragedja histerycznego

deklamatora "vviecowego Kiereskiego jest tragedja

rosj-jskiego inteligenta wogóle. Okazao sie, e niema
w tej klasie ani krzty zdolnoci do twórczego, zorga-

nizowanego czynu politycznego, do praktycznego

rozTwizania zawiych zagadnie spoeczyiych, do
stanowczego wyboru i wskazania kierunku narodowi
na rozdrou historji. Tak samo jak arystokracja

feudalna . francuska w dobie Rewolucji jako cao
nie moga ju nigdy sta si mózgiem swego ludu,

tak samo i ci prawdziwych funkcyj inteligencji pe-
ni nie mog. Ale szlachta francuska lepiej umiaa
umiera. Inteligent ros^^jski tylko do poowy duszy
jest Hamletem: drug poow zara gangrena czy-

no^sTiicza.

Srimptomem tej gan^greny jest (przedew^szyst-

kiem tak rozpowszechnione w Rosji wskutek dugo-
wiekowych szpiegowsko-policyjnych rzdów — d o-

nosicielstwo. T zakorzenion w duszy i tra-

dycji rosyjskiej waciwo bolszewicy skrupulatnie

respektuj i wyzAskuj: donos w ich oczach, jak

i w oczach rzdu carskiego, to pierwsz}* obowizek
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ab3rsvatelski. Me razy w Krasnojarsku w r. 1921 kto-

kolwiek z mieszkajcych w miecie Polaków mia

nieprzyjemnoci z wadzami w postaci rewizji lub

aresztow^ania, zawsze si syszao te iistorj ze ste-

reotypowem uzasadinieniem: »bo tam przypadkow^o

w podwórzu mieszkaa osoba, stale dostarczajca

wiadomoci czerezwyczajce«. Za na wasnej skórze

mojej wypisaa mi wadza t sw tradycyjn zasad,

e donos jest pierwszym obowizkiem spoecznym,

gdy podczas meigo uwizienia w obozie w Krasno-

jarsku z naszymi oficerami z 5. dywizji W. P. po jej

kapitulacji w^ lutym r. 1920 ukarano mnie raz 24-go-

dzinnem zamkniciem na odwachu za — cudze ony,

t. j. za to, e jako » starosta « obozowy, czyli pore-

dnik urzdowy midzy jecami a komend nie do-

niosem natychmiast .o naduyciu popetnionem przez

konwojnych, którzy pozwolili onom jeców w cza-

sie dozwolonych odwiedzin wej do rodka baraku,

zamiast dopuci je tylko do drutÓAV kolczastych,

otaczajcych barak. W myl tej samej etyki donosi-

cielskiej, jeszcze zanim wiosn r. 1921 aresztowano

mnie w Tajszecie za ukrywanie si pod cudzem na-

zwiskiem, ju poprzednio aresztowano w Krasnojar-

sku jedynego koleg z 5.'dywizji, który o tem mojem

ukryciu wiedzia, za to, e odrazu nie doniós, —
i za to siedzia on we wizieniu duej odemnie sa-

mego.

Przechodzc do cech bardziej ogólno-ludzkiej

natury, a szczególnie jaskrawi rónicych psychik

rosyjsk od naszej: niema w duszy Rosjanina, i to
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wianie inteligenta na równi z analfabet, ladu tego,

co my rozumiemy pod zmysem obywatelskiem.

Sowo »patrjotyzm« u bolszewików jest obelg,

bo oznacza ideologj buruazyjn, ale i u ich prze-

ciwników niema zachowania, bo jest w ich oczach

równoznaczne ze zaciankow ciasnot de i wi-

dnokrgów. Ksi W., mój wspówizie krasno-

jarski, wyzna mi otwarcie, e nie móg poj psy-

chiki tego warszawskiego waciciela kawiarni, co

w jego obecnoci na wiadomo o prz}'jciu 14 punk-

tów Wilsona przez Niemcy ogosi wsz}'stkich w lo-

kalu swymi gomi osobistymi. Za wspomniana ju
moja wspó-arejsztantka pukownikowa D., gdy bya
mowa o rozstrzelaniu siostry S., i ja wobec jej ostrej

uwagi, e kobieta majca dziecko, do siprzysie
politycznych miesza si nie powinna, powiedzia-

em, i moe kto wyej stawia spraw narodu ni
wasne dziecko, i gdy opowiedziaem jej o onie Ka-

spra Karliskiego, odrzeka naiwnie: »Tak — to

mona zrobi dla narodu, który tego jest wart; ale

nasz naród na takie ofian.' nie zasuguje!;

A ile razy na Syberji, mówic z przyjaciómi

rosyjskimi o tsknocie mej za krajem, sj^szaem za-

pewnienie, e danemu osobnikowi take tskno do
swej rodiny (ojczyzny), za na uwag, e przecie

jest na ziemi rosyjskiej, otrzymywaem odpowied:
>Ach tak, ale moja ojczyzna, to przecie gUfbemja

noleska* — czy tambowska lu) inna.

By moe, i tu ley i wytumaczenie zjawiska.

Do ojcz^'zny tak rozlegej, rozmaitej i wyobrani
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nieobjtej, nie mona si tak przywiza, jak my do
naszego kraju. Róiiica jest tern wiksza, e nam
kada pid ziemi polsikiej mówi co o historji, z ka-

dej prawie monaby wycisn struigi krwi jej obro-
ców, a dla Moskala cae takie ogromne przestrzenie,

jak wanie Syberja, adnych tego rodzaju tradycyj

dziejowych nie posiadaj.

Ale od takich uzasadnie jeszcze daleko do tej

otwartej wzgardy, z jak wyksztacony Rosjanin

odnosi si do wasnego narodu, daleko do tej skwa-

pliwej gotowoci, z jak zawsze przystanie na naj-

gorsze rzeczy, które o Rosji i Rosjanach cudzozie-

miec powie, i jeszcze co do nioh dooy. Skonno
t oczywicie jeszcze wzmogy czasy pohabienia
Rosji przez rzdy bolszewiokie. Po samych bolsze-

wikach naturalnie stworzenia nowego patrjotyzmu

nie mona si byo spodziewa w myl ich hase
partyjnych: ale i u nich zdumia mnie taki objaw

lekcewaenia wasnego ludu jak to, e gdy w lecie

r. 1920 drukowano w gazecie krasnojarskiej przy-

kadny repertuar dla teatrów ludowych, byy w nim
nawet mniej znane dziea znakomitych pisarzy nie-

mieckich lub skandynawskich, ale nie byo ani je-

dlnego z wielkich nazwisik rosyjs)kich, nawet takich

autorów, których tendecje zgadzayby si z hasami
sowieckiemi.

Wiadomo jednak, e przy braku zmysu pa-

trj etycznego potrafili bolszewicy stworzy nowy, so-

wiecki militarystyczny imperjalizm, analogiczny

w swych deniach do dawnego carskiego. Otó po-
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dobnie i w duszy ich przeciwnika, inteligenta rosyj-

skiego, przy braku poczucia patriotycznego, zawsze

prawie napotyka si osad czarnosecinne] zachan-

noci. Do miaem tego przekadów nawet w roz-

mowie z najwiatlejszemi jednostkami, i to wtedy,

gdymy mieli wspólnych wrogów w ciemiczcach-

bolszewikach. ywo pomn tego wyksztaconego

ekonomist — byego burmistrza miasta Krasnojar-

ska, któr\' siedzc ze mn w obozie koncentracyjnym

i nieraz prowadzc nader ciekawe dyskusje o kwe-

stjach socjalnych i gospodarczych, raz, gdymy zbo-

czyli na polityk, zdumia mnie lapidarn sentencj:

»Ja przecie nie wtpi, e gdy tjiko w Rosji nastpi

jaki przewTÓt, Polska na nowo wejdzie w skad pa-
stwa rosyjskiego!*

A niemniej zdumia mnie odruch tego wybi-

tnego inyniera uralskiego, któr>' nawet w Leoben
w Styrji si ksztaci, wic wiat zachodni widzia,

a którj' raz, gdym mu w pogawdce obozowej przy-

toczji wyjaskrawion wiadomo z bolszewickiej

gazety, e »Piisudski pozwoli v>ydawa w Warsza-
wie czarnosecinn gazet Golos Kazaczeswa« , a
podskoczy na pryczy ze sowami: jTegoby tylko

jeszcze brakowao, eby w Warszawie mogli nie po-

z^roli na wydawanie gazety rosyjskiej !«

Te jaskrawe przykady przypomniay mi po
szeciu latach zapytanie, którego nawet tak nie-

wtpli^tie szlachetny przyjaciel Polaków, jak zmary
ksi Eugenjusz Trubeckoj, nie omieszka posta-

Vvi mi bez ogródek zaraz w pierwszej naszej rozmo-
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wie w Moskwie: »A czy wy zgodzicie si na Polsk
w granicach cile etnograficznych? « To byo w mio-

dowych miesicach przyjani rosyjskonpoilskiej po

odezwie Wielkiego Ksicia. Tempom mutantur, sed

nos — non mutamur in illis.

Te i inine drobne wypadki z lat mego poycia
z Rosjanami sprawiy, e zgol si nie zdziwiem,

czytajc ju po powrocie w Warszawie zlbiorowe

owiadczenie, wydrukowane przez wszystkie nie-

bolszewiokie stronnictwa emigracyjne rosyjskie po
pokoju ryskim, tej treci, e adne z nich w razie

dojcia do wadzy nie uzna warunków tego traktatu

i granic przeze stworzonych.

Jak jui wspomniaem, znalazem si w obozach

bolszewickich nietyJko z .mejczyznami, ale i z k o-

bielami, skazanomi za przestipstwa polityczne

na roboty przymusowe.

O kobiecie rosyjskiej na podstawie kilkule-

tnich spostrzee tyle mog zibiorowo powiedzie,

e stoi w caoci wyej od mczyzny ogniem tem-

peramentu, si woh, lotnoci i bystroci umysu.
Zaznaczyo si to i w yciu piuiblicznem: wspomnij-

my tylko tak Wier Figner, która wchodzi do twier-

dzy szliselbursikiej jako dwudziestoletnia kwitnca
panienka, wychowana w dostatkach i wygodach je-

neralskiego domu, spdza tam dwadziecia lat n-
dzy aresztanckiej w samotnej celi, a wyszedszy.
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rzjuca si w wir roboty rewolucyjnej, jakby j wczo-

raj tylko bya przerwaa. Ponurym blaskiem wiec
i w dziejach bolszewizmu takie kobiece meteory,

jak dorodna a fanatyczna komisarka Kotaj lub

d\s'iidziestokilkoletnia Jakowlewa, przez jaki czas

krwawa dyktatorka Petrogradu. Ze zdumieniem su-

chaem autentycznej opK)wieci o tej kobiecie-sdzdu

Gzerezn^'yczajki w Krasnojarsku, co zakochaa sie

w uwizionym oficerze, raz wraz go wzywaa na

ledztwo, a gdy on na owiadczenia miosne z jej

strony nie chcia odpowiedzie wzajemnoci, wreszr

cie, jak nowa Herodjada, podpisaa na niego wyrok
mierci. Aby powróci do pogodniejszych przyka-

dów^: wielu jeców-Polaków, co dzi p>owróci2o,

zawsze wdzic2niie wspomina bdzie kierowniczik

Polskiego Czerwonego Krzya w Moskwie, pani
Katarzyn Pieszkowa, co jako dawna socjal-rew-olii-

cjonerka lewego skrz\'da umie tak niezrównanie

wyzyskiwa na korzy winiów politycznych swe
koneksje wród dziaaczy partyjnych, i tak niestru-

dzenie potrafia dociera do najciemniejszych za-

ktków odlegych wizie, gdzie nigdy noga pol-

skiego przedstawiciela stan nie moe.
Jeeli jednak Rosjanki przewyszaj mczyzn

rziutkoci i energj zarówno w yciu osobistem jak

spoecznem, jeeli zdolne s do silniejszych uczu,
potniejsz\xh czynów od swych sennych wspó-
ziomków, to wiadoma rzecz, e i emancypacja od
wszelkich krpujcych tradycyj i konwenansów mo-
ralnych take u wielu z nich znacznie dalej ni u m-
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czyzm. dochodzi. W ogólnym rozkadzie moralnym

spoeczestwa, niewtpliwie przeraajco szybko

postpujcym przez te ostatnie lata zamtu i okrop-

noci, kobiety dotrzymuj kroku innym grupom na

drodze demoralizacji. Smutn tego illustracj mia-

em w nasz3^m maym wdatku wiziennym, w obo-

zie koncentracyjnym w^ Krasnojarsku. Wspomniana

ju pani pukownikowa D., bdc internowana na

pi lat robót przymiisovv'ych, jako miejsce po'b3l;u

w baraku kobiecym, miaa do wyiboru jeden z dwóch

pokoi: albo ten, który zamieszkiway kobiety z gmi-

nu, przew^anie pospolite zlbrodniarki — dieciobój-

czyTiie, zodziejki i im podobne — albo te drugi,

zamieszkay przez kobiec elit obozow, panie z in-

teligencji, wdowy po oficerach, córki jeneraów

i urzdników, prawie Avszystkie zasdzone za przy-

naleno do organizacyj politycznych (niektóre co-

prawda za spekulacj), i uy^vane w obozie prze-

wanie do jednego tylko rodzaju roboty przymuso-

w^ej, mianowicie do gry na scenie teatru obozowego.

Otó pukownikowa wolaa zamieszka wród zibro-

dniarek, w atm.osferze muyckich przeklestw

i ordynarnych bójek, bo w dru^m pokoju stosunlki

z administracj obozow wytwarzay atmosfer

gorsz — atmosfer domu puiblicznego. Do mieszno-

ci dochodzia nieraz rywalizacja o wzigldy tych

aresztantek pomidz}' czonkami zarzdu obozo-

wego, którz>^ oczywicie musieli sie cieszy prz\^wi-

lejami i chcieh zmonopolizowa aresztantki dla sie-

bie jako rodzaj haremu, a aresztantami, którzy upór-
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czywie chcieli zachowa jedyn wolno, jaka w Ro-

sji pozostawaa — wolno mioci. Sapay sie —
zawsze bezskutecznie — rozkazy dzienne, zakazujce

aresztantcm rozmawia z aresztantkami (ja sam za

wieczorn pog\\ edke na schodach padem ku zaba-

wie caego obozu \pierws: ofiar jednego z takich

rozkazów!). Byy w\-padki wysyania tych wanie
uprzywilejowanych aresztantek na mycie podóg za

oporno wobec komisarskich zalecanek: ale byy
to wyjtki, wanie dlatego, e opornoci naogó nie

byo. I tak postpoway wobec katów sowieckich

osoby, któr}'ch wasna historja rodzinna pena bya
krwawych ladów bolszewickiego teroru. Pami-
tam, jak mi si cio serce, gdym widzia mod
wdow po rozstrzelan^Tn oficerze kozackim, z weso-

h-m miechem polewajc ca}Tn kubem wody na

-migust« rosyjski (dzie Jana Chrzciciela czyli Ku-
pay) komendanta obozu, o któr\'m si wiedziao,

e nieraz ju wasnorcznie rozstrzeliwa skazaców.
Dla owietlenia tej potwornie groteskowej

sceny wyjani mimochodem, e rozstrzeliwa-
nie w sowieckiej Rosji, jak nie wsz\'stkim moe
cz}'telniikom wiadomo, odi}n;\a si bez dawnej pa-

rady. Nie mówi ju o formalnych w-yrokach: wy^-

starczaa czsto notatka przewodniczcego czere-

zwyczajki rasstriela' w rogu aktu ledczego. Ale

chciaem podnie, e nie wyprowadza si ju cere-

monialnego plutonu onierzy i nie marnuje tuzinu

kul. Poprostu stawia si skazanych w podziemiu rz-
dem, twarz do ciany, oprawca obchodzi ich po
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kolei i kademu wsadza kul z rewolweru z tyu
w osad czaszki, w módek. W Krasnojarsku ma-
sowe egzekucje odbyway si noc, pod garaem
automoibilowym czerezA\yczajki, i na ich czas pusz-

czano w ruch motor samochodu ciarowego, by
swym hukiem zagusza niemie haasy. Ten- sam sa-

mochód potem wywozi trupy. Powracajc do te-

chniki stracenia: byy wypadki, e kat artowa so-

bie i pokazywa ofiarom na doni kule, zapowiada-

jc, kto od której zginie. Widziaem te ludzi, co

ju pod cian stali i byli w ostatniej chwili uwol-

nieni, gdy ju dwóch lulb trzech ich ssiadów pado.

Zaznaczy naley, e o funkcj katowsk nawet si

ubiegano: niektóre miejscowe kóka partji komuni-

stycznej stawiay za waruneik przyjcia na czonka
rzeczywistego, by kandydat cho jednego kontr-re-

wolucjonera wasn rk uibil. I byy kobiety, co

same rozstrzeliway ludzi, by dopena tego wa-

runku.

Ale do o kobietach rosyjskich. Wróciem
z ugruntowana na wasnem dowiadczeniu wiar
w ca prawd artystyczn wizerunku Tatjany

w »Urodzie ycia « eromskiego, z jej urokiem i jej

terribilita. I wróciem z rozrzuconemi po tych sie-

dmiu latach trzema lub czterema wspomnieniami

o istotach ludzkich, gbokich jak cichy nurt, czy-

stych wród brudu ycia jak adna honnete femme
przyzwoitego wiata, i nieszczliwszych od wszyst-

kich bohaterek sentymentalno-rzewnych czy natu-

ralistyczno-brutalnych romansów. Jako tak uczcz
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tu jeszcze cho jednem sowem biedn nauczycielk

w Tajszecie, co mi opowiedziaa sw iistorje. Zdra-

dzona w pierwszej mioci, wydana najkonwencjo-

nalniej zam za psaomszczyka, czyli pomocnika

cerkiewnego swego ojca, popa, przesza przez takie

pieko brutalnego egoizmu mskiego i biernego ko-

biecego bohaterstwa, jakiego nie opisa aden Bal-

zac ani Dostojewskij. I tak zachowaa w tem wsz5'st-

kiem prawo i prostot dusz3% e speniam tylko

obowizek, gdy tu wj-pisuj, com na rozstanie po-

wiedzia Annie Samsonownie: jej pami na zawsze

mnie uchroni od uogólniania rónych okropnych,

ohydnych i niepojtych rzecz\% któremi zaznacz^^y

si w mych wspomnieniach Rosjanki.

Powiciwszy ten rozdzia wiatowi wizien-

nemu, wskrzesz na jego koniec jedno jeszcze

wspomnienie, take z wizieniami zwizane, ale ju
nie mojemi i nie bolszeyvickieml.

Jak Adam Szymaski i tylu innych, co o Sy-

berji pisali, chowam }^, wdziczn i szczególnie

przyjazn pami dla jednej kategorji wyrzutków

spoeczestwa, z któr si przez duszy czas styka-

em, a mianowicie dla byych katorników.
Przedmiecie Chabarowska nad Amurem, gdzie

miaa sw kwater grupa jeców-oficerów narodo-

woci polskiej w r. 1918, zamieszkiwali prawie wy-
Siedem lat w Rosji. 13
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cznie byli Sachaliczycy, co po odbyciu swych kil-

kunastu lat kary na wyspie daleko wgb Rosji jiu

nie wracali, tylko odrazu na Dalekim Wschodzie

osiedli. Nie chc ich bynajmniej idealizowa: byli

to cakiem pospohci zbrodniarze, którzy pozabijali

kiedy bUnich w celu rabunkowym, lub ony czy

braci w zwadach rodzinnych. Za na swej »Cho-

chackiej Sobódce« koo Chabarowska trudnili si

prawie do jedneigo szlachetnem rzemiosem spirto-

noszestwa, czyli przemycania spirytusu przez rzek

z terytorjum chiskiego. Ale mimo to musz pod-

nie, e tak uczynnych, yczliwych i gocinnych s-

siadów moe nigdy nie miaem. Nietylko niepo-

trzehnemi okazay si przestrogi Polaków miejsco-

wych, e na Sobódk wieczorem wraca nie na-

ley, bo nigdy nie byo wypadku zaczepienia kogo-

kolwiek z nas w nocy, nawet w najniespokojniej-

szych czasach; nietylko, ile razy si do kogo z nich

zaszo, sadzili gocia odrazu za stó i serdecznie po-

dejmowali czem chata bogata; nietylko cae ich obej-

cie z nami przeniknite byo jak gboko ludzk

litoci dla smutku naszej jenieckiej i wygnaczej

doli, jakiem tyfpowo aresztankiem wspóczuciem

i wyrozumieniem dla chorobliwej nieraz psycholo-

gji nieszczastnych; ale wiadczyli nam, co wicej

od tych subjektywnych wrae znaczy, bardzo

realne .gospodarskie usugi, poczwszy od bezpa-

tnego poyczenia beczki do woenia wody na cay,

prawie roczny, czas naszego tam pobytu, a sko-

czywszy na prawie hezpatnych przeprowadzkach
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naszych gratów przy rónych naszych internowa-

niach i przenosinach.

Mieszkacy »Choc.hackiej Sobódki&— póniej

el3"kietalnie na »Ukraisk^ przechrzczonej — nie

byh bynajmniej wszyscy .>chochami<, czyli Rusi-

nami z poudnia. Trafio si wród nich i troch Po-

laków i sporo Wielko-Rusów. Skorzystam wic z tej

sfposobnoci, by w kilku sowach zaznacz}' moje sta-

nowisiko wobec ponawiajcej si wci w literatu-

rze i w yciu politycznem dyskusji nad psychik
chopa rosyjskiego. Staram si w opinji

mojej osobistej znale drog poredni midz}'

twierdzeniem, e to uosobienie dobrodusznoci,

i drugiem, e to ostatni wyraz dzikoci pierwotnego

czowieka. Dowiadczenie moje dawaoby podstawy

do popadania i w jedne i w drug ostateczno. Na-

patrzyem si wybuchom dzikoci i wicej jeszcze

nasuchaem o torturach, jakie chop rosyjski zdolny

jest wymyla dla swych ofiar w chwilach rozsbe-

stwienia. Nie zapomn choóby owej sceny > samo-

sdu < (czyli sdu Lyncha) caego garnizonu w Ga-
zowie, gub. wiackiej, w pierwszTh miesicach re-

wolucji r. 1917 nad onierzem, którego pojmano na
kradziey ;paiy butów: widziaem, jak nieszczli-

wego caa ogromna zgraja kolegów pdzia z zawie-

szonemi na szyi kradzionemi ]>utami biegiem na-

oikoo caego miasta, bijc i kopic go bez miosier-

dza, a zagnano go do Klubu onierskiego w bu-

dynku gimnazjalnym, gdzie go >,dokoczyli «.

Zaznaem te niemao okrzyczanej niegocin-
18*
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Iloci, niechci i sobkówskiej chciwoci Czedonów,
czyli chopów syberyjskich podczas caorocznego

pobytu jporód nich na wsi, ale nie zapominam, e
byo to w warunikach straszliwego niszczenia ich do-

brobytu przez dyktatur sowietów, i e nie mogy
ich takie rzdy usposabia przychylnie dla wtpli-

wego autoramentu przybdów ze wiata.

Przytem wszake tam wanie z synowsk nie-

mal czci na poegnanie ucaowaem rk starego

chopa, co przez rok trzyma mnie pod swoim da-

chem, w swej kuchni. — dziwic si moe czasem,

e nie chc umiera na tyfus na tym sienniku, na

którym przede mn zmaro dwóch takich przecho-

dzcych goci (oficerów koczakowskich), -ale w ka-

dym razie nie aujc mi ani kta ani samowara,

ani czasem yki strawy, gdy j mia do zlbycia, ani

tradycyjnego braterskiego pocaunku na Wielkanoc

i ugoszczenia wiconem ju po pierwszym tygodniu

znajomoci.

Za uzupeniy t stron mego dowiadczenia

jeszcze opowiadania niejednego kolegi, co uciekajc

w jak najbardziej awanturniczych warunkach pie-

chot z Rosji lub Syberji, znalaz przytuek, poy-
wienie, czasem nawet ryzykown pomoc w przej-

ciu granicy lub linji posterunków u bezinteresow-

nego chopa rosyjskiego, jedynie w imi ludzkiej li-

toci nad tuaczem.

Na kredyt chopa rosyjskiego take zapisa mu-

sz wszystkie prawie moje stosunki z- o ni e r z a-

m i, którzy mnie jako jeca pilnowali lub eskorto-
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wali. Z jednym jedynym wj-jtkiem szpiega i dono-

siciela w Kazaniu. któr\' jako kolonista rosyjski

z Wileszczjzny musia paa i stanow i narodow
nienawici do nas, wszyscy ci ludzie penili sw
sub bez zoci i niechci, zawsze byli gotowi do

dobrotliwej pogawdki i do wszelkich ustpstw za

marnego papierosa, poczstunek herbat lub tro-

ch grosza. Gdym z niemi odbj^wa dalekie podróe,

nietylko zajadle bronili moich wygód pasaerskich

przeciwko wolnej publicznoci rosyjskiej, ale nara-

ali si na róne bury subowe, pomagajc mi no-

si mój baga. Wyobraam sobie, jak 2igoa odmien-

nym musi by stosunek do jeca jakiej warty lub

eskorty pruskiej, angielskiej, czeskiej albo japo-

skiej. Niemoliwe byyby w tych krajach te wj-padki

cierpliwie znoszonego bicia po gbie konwojów
przez jeców, jakie widywaem w Rosji; niemoli-

wy te epizod, jakiego byem wiadkiem, w obozie

koncentracyjnym krasnojarskim w r. 1921, gdy je-

den ognisty kolega chwyci za gardo komendanta

obozu za to, e ten mu wygraa rewolwerem

w sprzeczce o wyjcie na roboty. Zasyn za to ko-

lega G. wród dygnitarzy miejscowych jako gorlo-

djor (»dusiciel«), tak samo jak zasyn jako szcze-

gólnie grony subjekt ten nauczyciel galicyjski T.,

co uderzy w twarz komisarza swej jenieckiej roty,

yda, za obraz pastwa polskiego. I jednego i dru-

kiego gwatownika ukarano tjurm, ale ich najwi-

doczniej raczej powaano ni nienawidzono.

Jeeli wreszcie dodaan, e wybitn cech
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chopa rosyjskiego, gboko igo rónic od naszego

mazurskiego, jest posunity do prze/biegoci zmys
handlowy, a raczej sjpryt do zadziwiajcych sza-

chrajstw, dziki któremu tak czsto z chopa wyra-

sta miljonowy kupiec, to czyni t uwag znowu
bez chci malowania na czarno, raczej dla uzupe-

nienia charakterystyki.

Zbilansowa te rónorodne spostrzeenia chy-

ba mona, stosujc wkocu do chopa rosyjskiego

w jak najwyrozumialszym duchu artobliwie wdelo-

znacziny aforyzm angielski: There is a lot of human
natur in man — »Duo jest ludzkiej natury w czo-

wieku «.



Od komunizmu do kapitalizmu.

Krg mych dowiadcze jenieckich zamkn
si, jak si rozpocz, pobytem na wolnoci w M o-

s k w i e. Wyzwolony na \VW. witych roku 1921

z obozu koncentracyjnego za osobist pork, sp-
dziem jeszcze, zanim pozwolono mi jecha, bli-

sko wier roku w starej stolicy i ciekawie si roz-

gldaem po znanem mi z przed siedmiu lat miecie.

Moskwa, jakem j widzia w pierws2:ym roku

wojny wiatowej, bya dziwn i nader malownicz
mieszanin muzeum historycznego z nowo^lnem
miastem europejskiem. Przypominaa mi — cho si
to porównanie moe komu wyda obraz witoci —
nasz Kraków. I tu i tam dawna stolica, z której mo-
narchowie przenieli si ju wieki temu do nowszego

miasta na pónoc, i tu i tam prastar}', pamitkowy
zamek tych monarchów z wiekow katedr, niezli-

czone kocioy, paace miejskie arystokracji i stare

domy mieszczaskie (których ocalao mimo poaru
1812 r. w Moskwie do wiele, nawet drewnianych).

Moskwa b3'a bardziej po azjatycku barwn, szcze-

gólnie w takich egzotycznego wygldu dzielnicach,
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jak handlowy Kitaj-gorod, ale i ona, jak Kraków,
bya w nowszych czasach waciwem ogniskiem na-

ukowej i artystycznej twórczoci narodu, a w ka-
dym razie asfaltowane ulice i place ródmiecia ze

swemi monumentalnemi nowemi budowlami, jak

Opera, Kasyno szlacheckie, dom handlowy Muir-

Merriliesa i hotel Metropóle (wszystkie na Placu

Teatralnym) w daleko M^yszym jeszcze stopniu ni
w Krakowie daway wraenie wielkiego miasta sto-

ecznego w Europie.

Po dwóch rewolucjach i czterech latach rz-
dów komunistycznych, byem przygotowany na stra-

szliwe spustoszenia, zaniedbanie i martwot. To te,

gdym pierwszy raz swobodnie jecha w r. 1921 po
ulicach Moskwy, zdajc naszym samochodem de-

legacyjnym na dworzec, na poegnanie posa T. Fi-

lipowicza — zdziwiony byem ruchem ulicznym, y-
ciem, znaczn stosunkowo iloci ludzi do przy-

zwoicie ubranych, nawet wystrojonych kobiet, a na-

dewszystko — szeregami nowootwartych piknych
sklepów po gównych ulicach. Odbijao to istotnie

zadziwiajco od typowo sowieckiego letargu i ogól-

nego wygldu proletarskiego, w jakim pozostawi-

em stutysiczne miasto Krasnojarsk, gdzie wszyst-

kie dawne okazae sklepy na gównej ulicy byy za-

bite deskami lub splugawione przez urzdy sowiec-

kie, i zaledwie kilka parszywych kawiarenek nie-

miao si popisywao swemi dziadowskiemi witry-

nami.

Pierwszy raz wic naocznie si wtedy w Mo-
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skwie przekonaem, jak szybkie w centrum w sto-

sunku do prowincji robi poslepy ten powrót do
kapitalizmu, który jest cech i celem nowej

polityki ekonomicznej, zainaugurowanej przez Le-

nina po trzech latach nieudalych eksperymentów

komunistycznych. Sypay si przez wiksz cz
r. 1921 i przez cale wierrocze mojego pobytu

w Moskwie dekrety, przywracajce kapitalistyczn

swobod inicjatywy prywatnej w coraz nowych

dziedzinach ycia gospodarczego. Po rednich i ma-

ych fabrykach przeszy do rk prywatnych — e
wymieni tylko prz^-^kady z moich czasów — apteki

i sanatorja. Nietylko zaroio si od straganów i prze-

kupniów na otwartych targowiskach miejskich, nie-

tylko pozwalano otwiera coraz nowe rodzaje skle-

tj>ów, ale w obrbie kadej kategorji handlu szyibko

rosa swoboda: za mojej obecnoci iip. podwyszono
znacznie procent alkoholu w winach, dopuszczo-

nych oficjalnie do sprzeday. Zacz si znowu obrót

pieniny w sferach ycia, z których dawniej po-

rzdki komunistyczne go wykluczyy: tramwaj, ga-

zeta, ania, teatr, kolej, dawniej bezpatne, ale te
dostpne tylko dla pracowników sowieckich i w ra-

mach cile okrelanych i utrudniajcych formalno-

ci, teraz znowu stay si dostpne dla ogóu za

opat pienin. Od 1 stycznia 1922 zaprowadzono

nawet do wysoki czynsz za mieszkania, pobie-

rany przez komitety domowe, które administruj

nieruchomociami, jako dobrem rzdowem.
Lenin umia nader wymownie uzasadni- wo-
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bec ideowych komunistów sw^ój w gruncie haniebny

odwTÓt: to go nazywa cofniciem si dla zyskania

miejsca do skoku, to znowu dowodzi, e przecie

w myl nauki Marksa kapitalizm powinien do pe-

wnego stopnia dojrze, by jak dojrzay owoc sam

wpa w rce ludu; e za kapitalizm rosyjski tego

stopnia dojrzaoci jeszcze nie by osign, wic

trzeba mu da jeszcze nieco dojrzewa. W rzeczy-,

wistoci chodzio o utrzymanie si rzdu sowiec-

kiego u wadzy kosztem choby zupenego zrzecze-

nia si caego komunistycznego programu.

W rzeczywistoci te nie trzeba byo tych pi-

knych frazesów, by usprawiedliwi nowy kurs wo-

bec mas. Te wygodniae masy, odzyskawszy wol-

no handlu, z takim zapaem rzuciy si w odmt

spekulacji handlowej, któr dzi zajmuje si w Ro-

sji wszystko, co yje, od dziecka do starca, e wi-

docznem byo, jak ogóowi nowy porzdek doga-

dza. By to istotnie rodek zaegnania niezadowo-

lenia politycznego w szerokich warstwach. Malkon-

tentami pozostali waciwie tylko niehczni nieprze-

jednani komunici najradykalniejszego typu, tak

samo, jak nieliczn jest kupka sowieckich awantur-

ników wojskowych, gromadzca si jeszcze okoo

Trockiego. miao nawrotu, wykonanego przez

Lenina, osigna swój cel, i pragnienia zmiany

ustroju pastwowego dzi u szerokich mas niema.

Ale cudów i Lenin nie móg dokaza. Komu-

nizm mia wytpi bogaczy, a zniszczy samo bo-

gactwo narodu. Dawny dobrobyt rosyjski run tak
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gruntownie w gruzy, e odbudowa si prdko nie

da. Przekonaem sie dowodnie o tej prawdzie na-

wet w dosownem znaczeniu wyrazów, gdym si
nieco rozejrza po Moskwie; co chwila mona si
tam natkn na ppuszczone domy, bez dachów,

okiem i drz;wi, kruszce si i walce w proch. wie-
tne budowle puibliczne da\siiych czasów tak zostay

zohydzone, zanieczyszczone i zrujni)wane przez go-

spodarujce w nich zgraje czerni urzdniczej i woj-

skowej bolszewickiej, e o ich odrestaurowaniu

przy krzyczcym braku rodków technicznych i ma-
terjalnych nawet myle co niema, tylko si je pK)-

prostu opuszcza i idzie zohydza nowe.

Najgorzej jednak odbia si niszczycielska po-

lityka sowiecka, jak wiadomo, na stanie waluty.
Zawrotny spadek wartoci rubla daleko przew-ysza

gorczkowy taniec giedowy naszej marki polskiej,

i nikomu, co z Rosji wraca, najnieprawdopodobniej-

sze kursy i ceny polskie imponowa nie mog. Szcze-

góy c>'frowe, przj-pominajce bajki z 1001 nocy,

pojawiaj si od czasu do czasu w gazetach, wic
rozrtacza ich tu przed cz\1:elnikiem nie bd; wy-
mieni tylko kilka faktów z mojego trzechmiesi-

cznego moskiewskiego dowiadczenia, illustrujcych

tempo, w jakiem si ta sarabanda pienina od-

bj^wa. A wic na moich oczach doszo do tego, e
tysiczka — drukowana w ostatnich czasach w szcze-

gólnie lichej postaci, jak naklejki na butelki — staa
si najmniejsz monet obiegow: gdy w moim cza-

sie cen jednego kursu w tramwaju podwyszono
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z 2.000 na 5.000 ruibli, koiiiduktorowie przestali przyj-

mowa opat w 500-rublówkach jako zlbyt drob-

nych papierkach. Banknoty stutysicznie byy w po-

spolitym obiegu i take bynajmniej nie okazae: do-

rokarz mosMewski, gdy si go pyta o taks za

kurs, zazwyczaj flegmatycznie odpowiada: rubl,

co znaczyo: 100.000. W moim te czasie ogoszono

uroczycie w gazetach, e zaczyna si wydawa
banknoty po jednym i po pi miljonów. Miljony,

wzgardliwie przez lud przezwane »limonama«, staj

si jednostkami, któremi szafuje si bez ceremonji.

Rzd, przechodzc od systemu deputatów do sy-

stemu opaty pieninej za prac, stara si jako tako

uzgodni pac z postpami droyzny: w zmie 1921

na 1922, robotnik w Moskwie otrzymywa 4V2 miljona

rubli miesicznie i ledwie móg wyy, a w mojej

obecnoci ofiarowano posad z pac 5 miljonów

miesicznie inteligentowi, który z miejsca odmówi,

tumaczc si, e za te pienidze z rodzin si nie

utrzyma. Gdy to pisz, Miljukow w wywiadzie opo-

wiada dziennikarzom, e w Moskwie ju pac po

sze miljonów, i to nie wystarcza.

To te, jak ju mówiem, posady rzdowe czy

inne ze sta pac, s tylko dodatkowem ródem
dochodu, a wszystko, co yje, zajmuje si handlem.

Do jakiego za kalibru dochodz interesy w tej dzie-

dzinie przy takich stosunkach walutowych, to do-

statecznie owietli jeden przykad: gdy wyjeda-
em z Moskwy 17 stycznia 1922 r., jadcy ze mn in-

ynier-Polak, poddany brytyjski, aowa mocno, e
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nie udao mu si wyjecha nastpnym p>ociagieni

dyplomatycznym, o kilka dni póniej, bo byby przez

ten czas na jedn^-m wagonie cukru, bez wszelkich

kopotów, zarobi 600 miljonów rubli.

Gdy si w ten sposób niena kula walutowa

toczy, i toczc si, olbrzymieje, jake moe wygl-
da budet pastwowy, i czy wogóle mona mówi
o zestawieniu preliminarza. Pamitam v.izyt w De-

legacji Polskiej studenta matematyki uniwersytetu

moskiewskiego, Polaka, który pracowa jako urz-
dnik w inst}lucji, zwanej Gos-pan, t. j. Gosudar-

siwiennyj plan, czyli biuro dla zestawiania planu

finansowego pastwa. Ten nam opowiada, e przy-

wyk wprawdzie ze studjów astronomicznych do

c)^r o \nelu zerach, ale od tych tryljonów i kwa-

dryljonów, któremi operuje w budecie bolszewic-

kim, i on dostaje zawrotu gowy.
Wobec katastrofy walutowej Rzd sowiecki,

jak i inne pono rzdy w Europie wobec swych nie-

mniej gronych stosunków walutowych, jest zupe-

nie bezsilny. Raz wraz pojawiaj si w gazetach

róine plany sanacji finansów, ale wsz}'stkie jedna-

kowo beznadziejne. Nie pomogo i wskrzeszenie

Banku Pastwa, doko-nane jeszcze podczas mojego

pobytu. Odkd obwatel rosr-jski wyczjia na wik-
sz3^ch banknotach sowieckich, e s pokryte -caym
majtkiem pastwa « (wsiem dostojanjem gosudar^

stum), a nie wyranie szotem«, — na mniejszych

wogóle jest napisane tylko »znak obrachunkowy*'

(rassczotnyj znak), — odkd wie, jak wiele zota ze
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skarbu rosyjskiego przepado w czasie rewolucyj-

nych zamieszek w rkach Czechów i innych kontr-

rewolucyjnych ywioów, — odkd sysza np., e
Czesi za zoto z irkuckiej Filji Banku Pastwa sprze-

dali powierzon im osob Koczaka, albo e po mia-

stach syberyjskich s dawni kupcy (przewanie y-

dzi), którzy maj po kilkadziesit pudów zota po-

chowanych u siebie w domu, — odkd sam rzd so-

wiecki poczyni kroki tak ryzykowne, jak rycza-

towe i bezzwrotne uniew^anienie pienidzy, wyda-

wanych przez Denikina, Koczaka i inne biae rz-

dy, _ od tego czasu zaufanie ogóu do pienidza

upado beznadziejnie. Z pocztkiem swych rzdów^

bolszewicy cakiem konsekwentnie, w myl swego

programu, dyli do zupenego zniesienia pieni-

dza. Duo si mówio jeszcze w r. 1920 o zaiprowa-

dzeniu trudoczasów, czyli kwitów na »godziny pra-

cy*, zamiast znaków pieninych. Dzi, gdy z kapi-

tulacj komunizmu trzeba wraca do dawnych form

gospodarki pieninej, zniszczenie ustroju pieni-

nego okazuje si zbyt daleko posunitem, by jaki-

kolwiek dorany rodek uzdrowienia da si na-

prdce wymyli.
Na skórze przecitnego obywatela, nie uczo-

nego w ekonomji politycznej, deprecjacja pieni-

dza oczj^AYicie odbija si przedewszystkiem w po-

staci droyzny. Jakkolwiek mao si ceni pienidz,

trzeba go jednak jak najwicej zdobywa. Diegi

drja, no bie nich jeszczo chue (»Pienidze pode,

ale bez nich jeszcze gorzej «), syszaem niejedno-
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krotnie w ostatnich czasach z ust ros)'jskich. To te
panujcy jeszcze w znac2mej mierze na wsi handel

zamienny — czci ubrania za produkty ywno-
ciowe wiejskie, produkty za ustugi lekarskie luib

owiatowe — w miastach w znacznej mierze zast-

piony jest przez gorczkowy handel za pienidze,

który oczywicie z dnia na dzie pogarsza stan wa-

luty. Jeszcze w r. 1920 mogy gazety sowieckie pi-

tnowa znakomitego piewaka Szaljapina, za to, e
za dwa 'koncerty w Ninim Nowogrodzie zada
lichwiarskiego honorarjum, bo oprócz 600.000 rubli

jeszcze 10 arszynów sukna arngielskiego, pudu kon-

fitur, trzech pudów cukru, i jakich tam niesycha-

nych na obecne stosunki ros}'jskie iloci tuszczów

—

wród nich oleju sonecznikowego (» postnego ma-

sa «), na któr}Tn pe\s-nie przed wojn nigdy potraw

nie jada. Dzi wystarcz;)'oby zada odpowiedniej

sumy w sowieckich miljonach, bo za pienidze

w Moskwie wszystkiego dosta mona. Oczy^sacie

to okrelenie, e »wszystkiego za pienidze dosta
monac, naley - pojmowa z zastrzeeniami. Nie

wsz}'stko jeszcze ley gotowe do wyboru dla konsu-

menta w rónych nowych sklepach; niejednego

artykuu jeszcze w zimie r. 1921/2 trzeba byo mo-
zolnie szuka na mrozie po o}"^ionych bazarach

ulicznych, niejedno kupowao si okazyjnie (jak

owa czua ona drewnian nog dla ma, bo j
mona byo tanio dosta, a »zawsze moe si kiedy
prz3'da'!). Prz\i;em, o ile chodzi o róne wyroby
fabryczne, to s na targu rosyjskim wycznie w po-
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staci starzyzny, ibo nowe si nie wyrabiaj. Handel

starzyzn jest powszechny, i zajmuje si nim gównie

inteligencja, która chcc y, musi rozprzedawa

swoje dawne zapasy odziey, futer i innych rzeczy

mniej lub wicej zibytecznych czy zbytkownych. To

te kwitnie obecnie w' Moskwie, jak moe nigdzlie

na wiecie, handel zabytkami sztuki i cennemi ksi-

kami, obrazami, rzebami, meblami, biuterjami,

z pryw^atnych zbiorów dawnych bogaczy: gorliwymi

odbiorcami tego wszystkiego s gównie urzdnicy

rónych misyj zagranicznych, którzy przy panuj-

cym na rynku moskiewskim popycie na ich krajowy

pienidz nabywaj róne niezmiernie kosztowne

rzeczy istotnie za bezcen, a przez to na równi z oby-

watelem rosyjskim, lub moe jeszcze bardziej od

niego, przyczyniaj si do spadku wartoci rubla.

Tak wzrastajce o}-^\ienie handlu coraz bardziej

pogarsza klsk walutow, i róne wxi na nowo

wyaniajce si projekty dewalwacyjne ju w chwili

swych narodzin staj si przestarzaemi, bo je tym-

czasem przeciga szalony pd deprecjaji.

Ale nie z jedn tylko walut rzd rady sobie

da nie moe. I w innych dziedzinach napotyka na

niepokonane trudnoci zasadnicze, przedewszyst-

kiem w dziedzinie gospodarczej. Chciaoby si z ca
stanowczoci zawróci rozpdzone ku przepaci

koo_ historji nazad ku zbawczemu kapitalizmowi:

nie tak to jednak atwo znale modus tego powrotu

do starego porzdku. Rzd sowiecki, wziwszy

w rce cae bogactwo narodowe, stworzy dla za-
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rzdzania niem wielki organ w postaci jRady go-

spyodarstwa narodowego « i mia nieszczliwy
w skutkach pomys rozdrobnienia jego funkcji we-

dug poszczególnyci gazi wytwórczoci: powsta-

o — dosownie! — pidziesit osiem rónych »cho-

zów«, czyli organów gospodarczych dla zarzdza-

nia rozmaitemi dziedzinami produkcji. Wyniki
chaos, w którym sprytni funkcjonarjusze mogli

obficie si obawia na dobrze rzdowem. Wyniky
stosunki paradoksalne, w których np. zuytkowanie
misa ubitej wini naleao do jednej dykasterji

urzdowej, a zujikowanie szczeciny, racic, skóry, —
do innych. Jak z tego wszystkiego wybrn nazad na

suchy ld przedsibiorstwa pr}"svatnego? Niemoli-
wem byo puci odrazu wodze lichwiarskim in-

stynktom wygodzonych kapitalistów. Chciano wic,
oddajc im fahryki, zawiera z nimi kontrakty, po-

zostawiajce rzdo\si pewn miar kontroli nad
przedsibiorstwem. Rezultatem potów mózgowych
rónych sowieckich ekonomistów by typ umowy
midzy rzdem a przedsibiorc, potpiony ju dzi
przez rzeczoznawców zagranicznych i stanowicy
powan przeszkod przeciwko napvw'Owi kapitau

obcego do Rosji.

W Krasnojarsku w r. 1921 siedzia razem ze

mn w obozie koncentracyjnym jako wizie poli-

tyczny miejscowy fabrykant fajansu, któremu wa-
nie w tym czasie oddano w zarzd jego fabryk
i pozAYolono przenie si z obozu do domu, jednak
ze miesznym warunkiem utrzymywania tam w swo-

Siedem lat w Rosji. 14
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jem mieszkaniu onierza-wartownika. Pocpisaw-

szy kontrakt z gubernjaln Rad Gospodarcz, fa-

brykant owiadczy mi, e sam teraz nie wie, czy

jest wacicielem, czy l^oncesjonerem, czy dzier-

awc, czy funkcjonarjuszem rzdowym, czy aresz-

tantem, odkomenderowanym na roboty. Ale pocie-

szali go w Radzie Gospodarczej, e byle fabryka

sza i wytwarzaa, to Rada bdzie traktowa kon-

trakt, jak Niemcy ukad o neutralnoci Belgji —
jako » wistek papieru <. Niestety, fabryka wskutek

ogólnego w pastwie socjalistycznem upadku wy-

dajnoci pracy ludzkiej, nie moga doprowadzi ani

do dziesitej czci produkcji przedwojennej. Za
illustracj powszechnych obecnie w caym przemy-

le rosyjskim stosunków technicznych jest fakt, e
praw rk fabrykanta i przedmiotem bezustannych

jego zachwytów sta si jeniec z polskiej dywizji,

prosty murarz z pod Krakowa, który w obozie ro-

bót przymusowych poduczy si troch garncarstwa.

Nie zosta komipanjonem fabrykanta tylko dlatego,

e wyjecha do kraju, ale by faktycznie kierowni-

kiem technicznj^m caego przedsibiorstwa.

Rada Gospodarstwa Narodowego nie jest jedy-

nym organem sowieckim, który sam nie wie, jaka

jest i jaka ma by przy nowym kursie jego kompe-

tencja. Spory o kompetencj s najpo-

wszechniejszym i od czterech z gór lat staem zja-

wiskiem w caej maszynerjd pastwowej bolszewic-

kiej, poczw^szy od »Sowieta Narodnych Komissa-

row«, czyh Rady Ministrów, i jej cigej rywalizacji
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z jWcikiem^, ( AYsierossijskim Centralnym Isp>o-

nitelnym Komitietom ) — staym Komitetem Wy-
konawcz}'m zbierajcego si perjodycznie Zjazdu

Sowietów, czyli Parlamentu sowieckiego. artem
j)owiedzia mi pewien mdry obN^^yatel polski z Kra-

snojarska, e niepotrzebnie strasz udzi na wjpa-
dek obalenia wadzy sowieckiej anarchj w kraju,

bo anarchj de facto ju jest. Rzeczywicie, trudno

inaczej jak anarchicznym nazwa szczególnie ten

stosunek jaskrawej niesubordynacji, w jakim wo-
bec wadzy pastwowej w Republice Sowieckiej

stale si znajduj np. k o 1 e j e i ich funkcjonarjusze.

Tworz pastwo w pastwie, wyodrbniajc si pod
kadjTii wzgldem, poczwsz\' od administracji

i organizacyj politycznych, a skoczwszy na apro-

wizacji i owiacie. Nie suchaj adnych rozkazów
jakiejkolwiek wadzy pastwowej prócz ,Narkom-
putia (sNarodnawo Komissariata Putiej Soo-bszcze-

njat, czyli Ministerstwa Komunikacji). Odbi si ten

icb separatyzm bolenie na skórze jeców-Polaków
z dj-wizji syberyjskiej w Krasnojarsku w r. 1921,

gdy Zarzd kolei tomskiej, niemile sn wsjwmina-
jc czasy gospodarki naszej d}'wizji na tej kolei, za-

trz3'mywa pod rónemi pretekstami pocigi je-

nieckie. Nic na to nie pomagay przedstawienia Sy-

beryjskiej Ekspoz}iury Delegacji Polskiej u naczel-

nych wadz syberyjskich, i trzeba byo dopiero wy-
jedna kategoryczny rozkaz od Ministerstwa Kolei

z Moskwy, by pocigi z jecami byy traktowane na
równi z pocigami wojskowemi. jak to byo w umo-

14'
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wie midzy pastwami, i hy dwa pocigi z tysicami

jeców i ich rodzin, trzymane w stanie zaadowa-
nym trzy tygodnie na stacji krasnojarskiej, wreszcie

wyruszyy w drog.

Koleje zreszt mog suy jako klasyczny

przykad innych jeszcze nastpstw czteroletniej go-

spodarki sowieckiej.

A wic przedewszystkiem obok anarchicznego

nieuzgodnienia urzdów — niebyway rozstrój
techniczny caego aparatu i materjau komuni-

kacyjnego. O upadku transportu i o usiowaniach nad

jego podniesieniem mówi i pisze si w Rosji a do

przesytu. Susznie wymylono anegdotk o czowie-

ku, co stan na rynku i spoglda w gór, a zapytany,

czego tak wypatruje, owiadczy, e transportu, ale

ten transport widocznie » podniesiono « tak wysoko,

e goem okiem go nie wida. Lokomotywy wskutek

cigego palenia drzewem i nadmiernego uywania
w braku nowych s tak zepsute, wagony tak rozkle-

kotane, zapasy opau chronicznie tak niae, tor

w tak zym stanie, e koleje utrzymuj si w ruchu

chytba tylko t si bezAvadu, która jest kierujcym

czynnikiem caego ycia rosyjskiego. W tym samym
czasie, w którym wiele si szumnie pisao o prze-

prowadzeniu dru^ej, pónocnej linji kolei syberyj-

skiej od Kamczatki przez Jakuck i Tobolsk do pó-

nocnego Uralu, na gównej, dawno istniejcej linji

syberyjskiej rozibierano tory zapasowe na stacjach —
nawet na takiej maej stacyjce jak Tajszet! — by
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sztukowa popsuty tor na przestrzeni, czy te -wy-

wozi szyny do Rosji europejskiej.

I jeszcze jeden objaw w yciu kolejowem szcze-

gólnie moe jaskrawo wystpuje — miano\sicie stare

rosyjskie apownictwo, które w repu)lice so-

cjalistycznej nietylko nie wygaso, ale przyjo po-

tworniejsze ni kiedykolwiek rozmiary. Ju car Ale-

ksander II podobno powiedzia do swego syna Ale-

ksandra III: »W Rosji tylko dwóch ludzi nie bierze

apówek — ja i ty, ale to tylko dlatego, e nie potrze-

bujemy . Rzeczywicie, w starej Rosji, jak po-

wszechnie wiadomo, wsz}'stko brao apówki, od

góry do dou drabiny urzdniczej, ale byo to a-

pownictwo zorganizowane, uwicone prawem zwy-

czajowem, zapewniajce pewne okrelone usugi za

pewne prawie unormowane wiadczenia. Tymcza-

sem w Rosji sowieckiej, jak wszystko, co dawniej

byo zorganizowane, tak i to ulego dezorganizacji:

zaczo si apownictwo dzikie, a stosunki walutowe

jeszcze dodatkowo utrudniaj ustalenie jakiej ta-

ryfy. Jeden jest tylko niezawodny rodek w tjTn

chaosie — alkohol, który jednakowo magicznie

dziaa i na Rosjanina inteligenta i analfabet, d któ-

rym te wydatnie si posugiwa musz nasze przed-

stawicielstwa .na gruncie sowieckim dla osignicia

swych celów w stosunkach z rónemi wadzami. Co

do kolei, o rozwielmonionem na nich gigantycznem

apownictwie wiem gównie od repatrjantów, którz\'

w kadym swym pocigu skada si musieli na mi-

Ijonowy fundusz i organizowa » komitet gospodar-
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czy«, gównie z kolejarzy-Polaków jako fachowców

zoony, by pocig »popycia« i dowlec si jako do

Moskwy i do granicy.

Do apownictwa trzeba doda inne niedoma-

gania spoeczne, które przy powTocie do ustroju ka-

pitalistycznego tylko potgowa si mog. A wic:

raptownie wzrastajce zodziejstwo: w cigu mojego

pobytu \y Delegacji w Moskwie co kilka dni si sy-

szao, e komu ze znajomych Polaków w tramwaju

wycignito zegarek lub portmonetk. Dalej: rozta-

sowujce si coraz powszechniej ebractwo, spowo-

dowane i ograniczeniem w rozmiarach w^ ostatnich

czasach i marn od samego pocztku jakoci opieki

spoecznej.

Gdy to wszystko zwaymy, snadnieby si za-

pyta mona: czy utrzyma si wobec tego ustrój so-

wiecki, naw^et powróciwszy do 'kapitalistycznego sy-

stemu gospodarstwa spoecznego?

Powane powtpiewania w tym wzgldzie mo-

gaby nasuwa przedewszystkiem ta widoczna na

kadym kroku masa mciwoci osobistej, któr na-

gromadzia przeciwko sofcie przez swe okruciestwa

osawiona » c z e r e z w^ y c z a j k a « , sprawczyni

tylu tysicy strasznych tragedyj rodzinnych. Wa-
dza centralna zrazu sama pucia wrodz czerezwy-

czajce i daa jej nieograniczone penomocnictwa do

mordowania ludzi bez sdu i torturowania ich po

wizieniach, bo rozumowaa, e teror, jak to raz pu-

blicznie powiedzia Lenin a niedawno stwierdzi
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w ksice angielskiej Trockij, jest niezbdnem na-

rzdziem wszelkiej rewolucji.

Ale wadza rzdowa znalaza sic z biegiem

czasu w pooeniu ucznia u czarnoksinika w balla-

dzie Goethego: nie moga pozby sic upiorów, które

sama wywoaa.

Die ich rief, die Geister,

Werd' ich nun nicht los.

Nasz rodak Dzieryski, przewodniczcy na-

czelnej czerezwyczajki, czyli »kat wszechrosyjski«,

jak go nazjwaj, stan wobec Lenina i Trockiego

jak sdzia w pastwie prawnem — na stanowisku

nieusuwalnem. Rzd w uznaniu tego niebezpiecze-

stwa, wyrastajcego mu nad gow, raz wraz wszczy-

na starania w kierunku ograniczenia kompetencji

czerezwyczajki, zespolenia jej z regularnem sdow-
nictwem, lub zupenego jej zlikwidowania. Czere-

zwyczajka odbija te ciosy na swój sposób, odkrwa-
jc coraz nowe, mniej lub wicej urojone, spiski

anty-pastwowe, które maj udowadnia, e istnie-

nie »Nadzwyczajnej komisji dla walki z kontr-re-

wolucj< wci jeszcze jest niezbdne. W Krasno-

jarsku w r. 1920 i 1921 wiedziano ju^ e gdy rozej-

dzie si pogoska o likwidacji czerezwyczajki, zapo-

wiada ona wykrycie > kolejnego siprzysienia«

i orgj aresztowa. Wszystko, co przy nowynn kur-

sie polityki ekonomicznej udao si zrobi, byo
skrelenie » walki ze spekulacj- z listy funkcji cze-

rezwyczajki. Dzi na mocy uchway ostatniego Zja-
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zdu Sowietów nie istnieje ju czerezwyczajka, tyllko

»Polityczny Urzd Pastwowy*: zobaczymy jednak,

czy i pod t now nazw czerezwyczajka nie okae
si silniejsz od wadzy centralnej.

Czerezwyczajka prowadzi dalej tradycj car-

skiej »ochranki« (cho s ludzie — take wród Po-

laków, — którzy gorco iprzeciw takiemu zestawie-

niu protestuj). Nawet sowo samo nie zaniko, bo

czerezwyczajka zamyka niektóych podejrzanych na

dusze okresy »ii> porjadkie ochrany gosadarstwa«,

czyli dla ochrony istniejcego ustroju pastwowego,
bez próby udow^odnienia im jakiejkolwiek winy.

Otó na fakcie tej analogji midzy czerezwyczajka

a ochrank mona zbudowa przypuszczenie, e na-

wet czerezwyczajka nie wywoa zbiorowego odru-

chu przeciwko wadzy sowieckiej, bo istnienie ta-

kiej wadzy o nieograniczonych kompetencjach kar-

nych poza sdow^nictwem normalnem ley \v tra-

dycjach ycia ipastwowego rosyjskiego, samo w so-

bie nie jest przeciwne zmysowi prawnemu obywa-
tela rosyjskiego i kojarzy si w jego umyle jako

skadnik niezlbedny z ide » twardej wadzy «. O samo
istnienie czerezwyczajki wic rzd sowiecki chyba

si nie obali.

Jest druigi powaniejszy czynnik, który mógby
pomiesza wadzy sowieckiej wszystkie szyki nawet

w przededniu jej uznania przez mocarstwa. Tym jest

niebyway w dziejach Rosji gód, jaiki wskutek po-

suchy 1921 r. i nie bez winy caej polityki ywno-
ciowej sowieckiej panuje obecnie nad Wog
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i gdzieindziej. e gód nie jest bynajmniej, jak to

czasem mówi w Europie, jprzereklamowany-

przez bolszewików, e Nansen mia suszno, uka-

zujc konferencji bruikselskiej widmo mierci 20

miljonów ludzi, — o tem wie kaidy, kto wraca z Ro-

sji. Pierwsza samarska czerervNyczajka wykrya fakt,

e trupy rozstrzeliwanych wykopywano, by je qa-

da. e piecze sic chleb z suszonego nawozu ko-
skiego, to take fakt udowodniony. Z wasnych bez-

porednich sipostrzee przjiocz tylko dwa zna-

mienne obrazki. Gdym jecha we wrzeniu r. 1921

z Krasnojarska do Moskwy, pocig mój na stacji

w Omsku spotka si z pocigiem ze Zachodu, wy-

wocym z polecenia Rzdu w gb Syberji masy
godujcych Tatarów z gubernji ikazaskiej i ufim-

skiej. Gdy si w tym pocigu dowiedziano, e postoi

on w Omsku duej, poczto wys}'pywa z wagonów
trupy ludzi, którzy od ostatniego duszego postoju

zmarli wskutek wycieczenia: wj-rzucono ich — sto

osiemdziesit.

Obrazek drugi. Ju w Moskwie, w towarzystwie

lekarza Delegacji Polskiej i sprowadzonego przez

nas przedstawiciela »Amerykaskiej Administracji

Pomocy <', 2:v^iedzaem w grudniu r. 1921 punkt ewa-

kuacyjny, na którjTn umieszczono ochronk z trzy-

dzieciorga dzieci, prz\'Aviezion z Buzuuku, z gu-

bernji samarskiej. Ochronka ta powstaa w ten spo-

sób, e wszyscy rodzice tych dzieci, zarówno ojco-

wie jak matki, \^ymarli z godu. Dzieci, przewanie
biaoruskie, przeznaczone byy do wysania w gra-
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nice Polski, ale w Moskwie musiay si zatrzyma,

bo nie byy zdolne do dalszego transportu. Nigdy

niczego straszniejszego nie widziaem, nawet na po-

lach bitew. Szkielety, obcignite ót sikor, snuy

si apatycznie po kurytarzach, a z 30 dzieci dwana-

cioro leao w infinnerji, jako prawdziwe muzeum

chorób godowych: bya tam i puchlina i wrzody

i jakie bole wewntrzne i ostateczne stadjum ane-

mji i suchoty galopujce — czego tylko zapragnie

dusza klinicysty.

Dzieci z powodu braku przyodziewku rzdo-

wego odbyy drog z Samary (w grudniu!) w^ samej

bielinie, i sporo ich pomaro w^ drodze.

Tu sówko o opiece rzdu sowieckiego nad

dziemi. Mimo, i wanie tak straszny obraz nakre-

h musiaem, jednak winienem stwierdzi, e opie-

ka spoeczna nad dziemi pozostaje jednym z ja-

niejszych punktów w mrocznych dziejach rzdów

sowieckich. Wytano wszystkie siy, by byt ma-

terjalny dzieci polepszy, i jeeli wiele matek, su-

cych w urzdach sowieckich, oddawao swe dzieci

do ochronek, to gównie dlatego, e karmiono je

tam lepiej, ni one je przy najlepszych chciach kar-

mi mogy. Sam widziaem w Krasnojarsku w roku

1921 w jadalniach pubhcznych dla dzieci podaw^ane

dzieciom obiady takie, o jakich dorosym wtedy ju

si ni nie mogo. Ogldaem te w tym samym

roku jesieni w Moskwie ogromny »Dom Macierzy-

stwa« o 5.000 óek, odziedziczony coprawda ipo sta-

rym rzdzie, ale w kadym razie na ze nie uyty,
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a wiedy prowadzony bardzo umiejtnie przez leka-

rza-Polaka, doktora Aleiksandra Landego.

Zarzuca si czsto, e ta pieczoo^^ito o dzieci

miaa tylko na celu ich kaptowanie, i zaszczepianie

w mode dusze jadu bolszewickiego. Istotnie: ju
malestwa w ochronkach uczyy si piewa »hymn
midz}^narodowy« — syszaem go nawet, o dziwo!

piewany jako koysank przez ma d2newcz}'nk

nad kolebk braciszka. Ju te w elementarzach

wierszyki, illoistrujce poszczególne litery, wbijay
dzieciom w gow niezrozumiale dla nich jeszcze

hasa wiatowej rewolucji sipoecznej. Arcy-ciekawy

i arcy-zabawny taki elementarz agitacyjny z kary-

katuralnemi rysunkami wydano i dla nauki analfa-

betównonierzy.

Ale zapjia si godzi: czy nie prawo to, a ra-

czej obowizek kadego rzdu zjedn\"wa mode po-

kolenie dla siebie i swego programu? Wszak i my
uczymy dzieci pacierza i katechizmu, zanim jeszcze

dogmaty religijne s dostpne dla ich inteligencji,

uczymy je wczenie piewa pieni narodowe i czci
nasze witoci historyczne. »Wolno Tomtu w swo-

im domku*: mona potpia polityk rzdu bolsze-

wickiego, ale nie mona odmawia mu prawa sze-

rzenia jej zasad wród modziey wszetkiemi do-

stpnemi dla sposobami.

Powracam jednak do s\i:uacji godowej Rosji.

Wszelkie prognozy w dzisiejszym wiecie spoe-
cznym i politycznym s ryz\kowne., jak niejedno-

krotnie wykaza przebieg wojny wiatowej, a szcze-
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golnie ryzykowne s w Rosji, tym prawdziwym

»kraju nieograniczonych moliwoci*. Mimo to po-

zwol sobie powiedzie, e tak jak ja rzeczy widz,

z jednej strony wzm,aga si bd bunty i rozruchy

godowe w rónych czciach Rosji, szczególnie na

nadchodzcy straszny przednówek r. 1922, jako

okres kulminacyjny katastrofy godowej; — z dru-

giej strony mojem zdaniem, tak samo jak od dal-

szego trw^ania czerezwyczajki w jakiejkolwiek for-

mie, tak samo i od ciosów godu bolszewicki ustrój

polityczny nie upadnie. Bo godni, to nie zjednoczona

sia polityczna, lecz rozlana po kraju bezradna masa,

za panujce w Rosji ju od pierwszych lat sowiec-

kich stae niedokarmienie ogóu ludnoci wytwo-

rzyo w znacznej mierze charakterystyczn apatj

polityczn, któr na kadym kroku mona obser-

wowa.
Monaby zapyta: jaki wpyw na to wszystko

wywTze pomoc pastw innych dla godnych w Ro-

sji? Czy, jak si obawiaj anti-bolszewiccy emigranci

rosyjscy, pomoc taka bdzie podpor dla rzdu So-

wietów, czy przez wymaganie daleko idcej kontroli

zagranicznej przygotuje grunt do pokojowego prze-

ksztacenia ustroju sowieckiego w bardziej cywili-

zowany? Na to tylko odpowiedzie mona, e prze-

cie pomoc ta wogóle dotd nie bya bardzo wy-

datn, i w dodatku, stoimy pono nie przed jej roz-

rostem, lecz wanie zaniechaniem zupenem wsku-

tek zniechcenia, wywoanego przez konsekwentne

uywanie darów filantropijnych na bolszewickie
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cele polityczne. e istotnie takie naduycia wiado-
mie na wielk skale popeniano, tego ciekawym spo-

sobem doznaem na samym sobie. Gdy w jesieni

r. 1921 przeniesiono mnie z Krasnojarska do Mo-

skwy, z przyjemnoci zauwayem, e wikt rzdowy
we wizieniach stolicy jest lepszy i obfitszy, ni na

Syberji, bo w centrum wsz}'stko si robi na pokaz.

Szczególnie smakoway mi jakie braz\iijskie kon-

serwy fasolowe ze sonin, których po jednej maej
puszce na dwóch aresztantów dziennie wydawano
w obozie koncentracyjnym. Dopiero póniej si do-

wiedziaem, e cay ogromny adunek tych konserw,

ofiarowany przez jakie obce mocarstwo dla god-

nych w Rosji, ju na Murmanie do poowy zabrano

dla Armji Czerwonej, za drug poow przezna-

czono dla tych rojów winiów politycznych, któ-

rych si najniepotrzebniej w wiecie trzyma po obo-

zach robót przymusowych w Moskwie. A godne
chopstwo nad Wog dalej czeka na zibawienie i wy-

miera.

Powiedziaem, e upadku rzdu sowieckiego

z wewntrz, ze wzgldu na powszechn apatj po-

lityczn, nie przewiduj. Spowodowa j gód,

a take rozbicie przez teror sowiecki w^sz>'stkich

wikszych ugrupowa politycznych, które mogyby
y^-ystpi z pretensj do objcia cikiego spadku

po Leninie i Trockim. Tern rozbiciem wszystkich

niebolszewickich partyj tumaczy si zdumiewajca
okoliczno, e garstka rzecz}^wistych czonków par-

tji komunistycznej, nie liczca nawet miljona gów.
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piaty ju rok za eb trzyma stumiljonowy naród. Do
czego dochodzi zabicie w szerokich warstwach wszel-

kiego zrozumienia dla znaczenia partji politycznych

w pastwie, tego dowód miaem w Tajszecie, gdy
zestawiajc jako sekretarz statystyk mego urzdu,
musiaem przy kadym urzdniku wypenia ru-

bryk: »przynaleno partyjna «. Na za,pytania

w tym wzgldzie otrzymywaem wzamian przewa-
nie lkliwe zapytania, o co waciwie chodzi, a gdy
si zastanawiaem, jak wytumaczy, kto rezolut-

niejszy koo mnie wypali poprostu: »Chodzi o to,

czy naleysz do partji komunistycznej czy nie? Je-

eli nie naleysz, to bezpartyjny, rozumiesz? « I to

wyjanienie wszystkim trafio do ,przekonania.

W zimie 1920/1921 by coprawda jeden symp-
tom zmiany i w tym wzgldzie: rzd sowiecki zro-

bi wyom w swej polit3xe zupenego skrpowania
swobody sowa drukowanego i pozwoH wydawa
agodnie opozycyjn gazet Naród jako organ le-

wego skrzyda partji socjalistów-rewolucjonerów.

Partja ta, cho najbardziej zibliona sw ideologj
do bolszewików, przedtem przez nich bya zwalczana

zajadlej ni inne, dalej na prawo posunite, dlatego,

bo jako blisza programem, bardziej grozia zwar-

toci ich wasnego stronnictwa. Z triumfem co

chwila ogaszano po gazetach prawdziwe czy fikcyjne

akty skruchy nawróconych na czysty komunizm
»es-erów«. Zmiana frontu wic bya znamienna
i chyba podyktowana przeczuciem, e pod naci-

skiem mocarstw wypadnie stopniowo przeksztaci
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rzd bolszewicki na koalicyjny, z dopuszczeniem

przedstawicieli stronnictw nie-bolszewickich. Ale

kto zna procent ydowskich .fanatyków i doktryne-

rów a la Trockij w szeregach partji es-erów, ten

wielkich zudze co do tak pocztej metamorfozy

rzdu sowieckiego mie nie moe.
Czy jednak nie podniesie gowy zagranic ja-

ka zwarta sia polityczna ant-sowiecka? Wedug
mego przekonania nie. Emigracja rosyjska, cho li-

czebnie od komunistów w Rosji potniejsza i przez

Niemców na wszelki wypadek pieszczona — w sa-

mym Berlinie jest podobno 300.000 Rosjan, — na

silny zbiorowy czyn si nie zdobdzie: zawsze j pa-

raliowa bd m.aostkowe spory wewntrzne, tak

samo, jak paralioway nasz wielk Emigracj _we

Francji po powstaniu listopadowem. Ju po napisa-

niu tych sów jaskrawi potwierdzi moje przewidy-

wania zamach oficerski na Miljukowa w Berlinie,

którego ofiar pad Wodzimierz Nabokow.

Ale dlaczego wewntrz Rosji nie tworzy si pod

powierzchni publicznego ycia sowieckiego jaka

nowa, skonsolidowana opozycja przewrotowa? Ten

brak inicjat\"v\y politycznej ma swe przyczyny nie-

tylko w chwilowem pooeniu, lecz w staym cha-

rakterze narodu.

Zauwayem ju, z jak niegodn gotowoci
czekaa buruazja syberyjska ótych zbawców z Ja-

ponji. Tak samo i w Rosji wygldao si i wyglda
wci zhawicieli z zewntrz. Charakterystycznym

w tym wzgldzie by ten wybuch nienawici, z ja-
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kim siedzcy ze mn w obozie moskiewskim oficer

armji Wran.gla owiadczy, e jeszcze te] nocy prze-

rnby, gdyby móg, gardo kademu wsipówi-"

niowi Polakowd za to, e Polacy tak niecnie zdra-

dzili spraw Wrangla i zawarli pokój ryski, nie do-

biwszy rzdu sowieckiego. Jak gdyby Polska miaa
tylko to jedno zadanie polityczne — pow^yciga
kasztany z ognia dla Rosjan, a potem moe jeszcze

odda si sama pod ich rzdy!

Do bezczynnoci politycznej inteligencji przy-

czynia si i to, e losy wzrastajcej liczby inteligen-

tów s ju zwizane z rzdem sowieckim. W r. 1918

Lenin z waciwym sobie rozumem praktycznym

pierwszy wycign rk do buruazji, ofiarowujc

jej funkcj »doradców technicznych* w budownic-

twie pastwa socjalistycznego. Rki tej buruazja

nie przyja, stajc na stanowisku bojkotu sowietów,

a Leninowi dalej i nie pozwolili zagorzalcy kla-

sowi w jego szeregach. Ale zczasem bolszewicki

przymus do pracy w instjiucjach rzdowych, oraz

nieubagane koniecznoci gospodarcze — » rozpo-

wszechniony przesd, e trzeba jako y«, jak mówi
Ibsen w »Norze« — skoniy t inteligencj, która

ocalaa od mierci i wizie, do wstpowania w co-

raz wikszej iloci w rzdy pracowników sowieckich.

Dzi nietylko Armja Czerwona pena jest oficerów

i jeneraów z armji dawnej, ale we wielu urzdach
sowieckich zaczyna ju przewaa dawny ywio in-

teligencki, a w niektórych dziedzinach fachowcy s
nawet na swoich miejscach: w Ministerstwie Komu-
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nikacji pracuj inynierowie, w Ministerstwie Spra-

wiedliwoci — prawnicy (mówiono nawet ju
o wskrzeszeniu adwokatury).

W zT^izku z tern okrzyczana przewaga y-

dów na wyszych stanowiskach w urzdach so-

wieckich staa sie mniej rac. Prawda, e pozo-

staj cigle jeszcze pewne urzdy, zapchane ydami
od góry do dou: takim w Moskwie jest Komisarjat

Spraw Zagranicznych, gdzie potrzeba obrotnoci dy-

plomatycznej i znajomoci jzyków, a wic kwalifi-

kacji czstszych u ydów, ni u Rosjan. W innych

urzdach jednak stosunek procentowy zmienia si
na korzy \"\\iou rosyjskiego.

Jest atoli czi ter}i:orjum dawnej Rosji, gdzie

wedug jednomylnego wiadectwa wszystkich, co

tam byli, zydzenie wadz jest wiksze, ni kiedykol-

wiek byo w Rosji samej, i trwa bez zmiany dalej

take obecnie: t czci jest Ukraina sowiecka.

Tam nie byo nigdy wikszego zastpu inteligencji

rodzimej, bo Ukraicy w pastwie rosyjskiem nie

wyrobili sobie jej jeszcze, jak Ukraicy austrjac-

cy, — nie mia wic kto zajmowa miejsca ydów.
Tam te trwa u ludu, równie w niezmienionej sile,

stara tradycja nienawici do ydów: bo chop ukra-

iski zna drobne ydowskie pijawki tak samo, jak

je zna chop polski. Tymczasem u chopa wielko-

ruskiego, którego nigdy yd nie wyzyskiv\a, ywio-
owego antysemityzmu — prócz bezmylnego powta-
rzania szerzonych przez czarnoseciców hase po-

gromowych — nigdzie nie zauwayem. We wsi sy-
Siedem lat w Rosji. 15
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beryjskiej Tajszecie, gdzie mieszkao ydów do
sporo, nigdy nie widziaem, by ludno odnosia si
do nich inaczej ni do innych wsipóobyw^ateli. Obu-

rzenie i rozgoryczenie miao raczej za przedmiot t
garstk naogowych pijaków, niegospodarnych ban-

krutów i bandyckich szubrawców z poród miejsco-

wych chopów, którzy tworzyli lokalne kóko partji

komunistycznej i teroryzowali swych ssiadów od

czasu do czasu przez areszty lub przez rewizje, pod-

czas których si obawiali: tak przez dziwn ironj

losu zdarzyo si wanie w noc przed mojem areszto-

waniem w marcu r. 1921. Ajent czerezwyczajki kra-

snojarskiej, który po mnie przyjecha, udawszy si
po róne poufne informacje do miejscowej organi-

zacji partyjnej, zasta wszystkich jej czonków
ciko pijanymi, bo w nocy przy rewizjach po do-

mach prywatnych pokonfiskowali mnóstw^o »samo-

gonki«, czyli wódki domowego wyrobu. Ajent chcia

ich wszystkich odrazu aresztowa, ale po duszych
probach i przedstawieniach zgodzi si tego nie

uczyni. Tylko tak uniknem zaszczytu zjawienia

si przed obliczem czerezwyczajki yv miem towa-

rzystwie przedstawicieli partji rzdzcej.

Jeeli rzdy ydowskie w Rosji nie zachwiay

kamiennej równowagi i obojtnoci chopa rosj^j-

skiego wobec yda, to tak samo nie zachwiay jego

przywizania do cerkwi wznawiane wci jej

przeladowania przez bolszewików, coraz nowe pa-

roksyzmy kampanji anti-wyznaniowej i anti-religij-

nej. Wanie gdy to pisz, gazety przynosz wiado-
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moci o nowych dekretach, godzcych w nauk
wszelkiej religji, a take midzy innemi w bji i funk-

cje spoeczne naszych probostw katolickich w Ro-

sji, tych jedynych dotd, wród wszj-slkich burz

i zmian, rodowisk dobroczynnoci, informacji

i owiaty narodowej.

Nowe te dekrety anty-religijne s tylko j>owtó-

rzeniem rónych dawniejsz\'ch rozporzdze, a po-

\siórzenia takie od czasu do czasu okazuj sic po-

trzebnemi, bo mao kto rozkazów sucha. Komuni-

stom zdawna nie wolno bra udziau w praktykach

religijnych pod kar wykluczenia z partji, a sam ich

niejednokrotnie widywaem na naboestwach. Naj-

osobliwsze moe na mnie wraenie zrobio widowi-

sko, jakie miaem w noc Boego Narodzenia roku

1921 na jPasterce» w kociele polskim w Moskwie:

roio si tam od czerwonych gwiazd komunisty-

cznych, zdobicych czapki i rkawa' onierzy z ba-

taljonu, który sprawuje wart w pobliskim gmachu
czerezwyczajki wszechrosyjskiej.

Ale byli to Polacy, którzy z musu, czy wreszcie

dla kawaka lepszego chleba tam su, a wiar
ojców mogli zachowa. Ja za chce uwydatni tutaj

przedewszystkiem bezskuteczno wszelkich prze-

ladowa cerkwi prawosawnej ze strony bolszewi-

ków wobec niezmiennego, wiernego do niej przy-

wizania ludu rosyjskiego.

Jak murowanym by ten wa ciemnoty, którym

pastwowa cerkiew rosyjska za dawnego rzdu ota-

czaa masy, tego miaem humorystyczny naoczny
15*
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dowód, gdy w roku 1915 w gronie polskich znajo-

mych zwiedzaem sawne miejsce pielgrzymek, a-
wr Troicko-Siergiejewsk koo Moskwy. Zapatrzy-

em si hy wanie w gówn dla ptników attrak-

cj, cudn »Trójc« na otarzu, to arcydzieo malar-

stwa staro-cerkiewnicgo. Trójca to, trzeha wiedzie,

nie taka, do jakiejmy w oibrazach religijnych przy-

wykli: nie staruszek Bóg, rozpinajcy na krzyu
Syna z trzeipoccym si nad nimi gobkiem, lecz

poprostiu trzy gowy o dziwnie zaziemskiej, aniel-

skiej, bezpciowej piknoci, wzajemnie ku sobie po-

chylona i tworzce linj o tak nieporównanej melo-

dji, jak wierzchni kontur penej, agodnej fali mor-

skiej. Z zachwytu nad t wizj pikna, godn »Raju«

Dantego, wyrwa mnie gos jednego z towarzyszy,

znanego kpiarza-ipublicysty z kolonji polskiej w Mo-
skwie, który zwróci m uwag na wiszcy w kcie
kaplicy wielki obraz Sdu Ostatecznego. Pótno
z poowy XIX wieku, nader surowej roboty, dalekie

oczywicie byo swem natchnieniem od »Sdu Osta-

tecznego* Michaa Anioa. I oto w prawym dolnym

kcie, wypenionym jzykami ogni piekielnych,

ujrzaem smacego si w nich — studenta uniwer-

sytetu w mundurze i czapce z daszkiem! Zaiste, tru-

dno chyiba byaby o wymowniejszy symbol.

Wybijajc pokony w cerkwi. Moskal równo-

czenie gardzi swym popem. Niejednokrotnie tego

widziaem dowody, — szczególnie jaskrawy raz, gdy

na przyjciu u nauczyciela wiejskiego na Dalekim

Wschodzie obecny tam hatjuszka, podpiwszy sobie.
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by nietylko przedmiotem pomiewiska ze strony

oficerów austrjacko-wcgierskich, rozbawionego zdzi-

wienia — jak jakie egzotyczne z^sierz — dla Ame-

rykanów, ale talve otwartego i bezceremonjalnego

lekcewaenia ze strony rosyjskich gospodarzy.

Jako Polak, nie miaem powodu kruszy kopji

za uszanowaniem duchowiestwa prawosawnego.

Przeciwiestwo midzy rozczochranemi pseudo-

Chrystusowemi brodami i grz\'wami po.j>ów, ich za-

dumanie-apatycznym wzrokiem i zaplut, nieokre-

lonego koloru, powóczyst szat duchown, —
a róow, wygolon twarz, bystrem, mylcem wej-

rzeniem i czAst czarn sutann naszego ksidza,

zawsze mnie napeniao przyjemnem poczuciem na-

szej wyszoci kulturalnej. Mimo to jednak, czuem
ludzk lito dla popów, gdy ich w pierw^szych la-

tach rzdów sowieckich okrutnie mczono, gdy nie-

jednego z nich póniej spotkaem po wizieniach

bolszewickich. Suszniej ni o jakimkolwiek oda-

mie sug starego porzdku mona coprawda byo
rzec o nich, e » zbieraj niwo z tego, co posiali «,

e hodujc ciemnot, sami wyhodowali bolszewizm.

Jednak byy wszal-:e i wród nich jednostki ewan-

geliczne — cho sam znam tak tylko z noweli

Andrejewa, — a w kadym razie dzikoci, jakich si
nad nimi dopuszczano — np. w Permi, gdzie archie-

reja piknym, czsto praktykowanym rwyczajem

wrzucono do przerbli w rzece, — musiay do gbi
oburza kadego cywilizowanego czowieka. Mimo-
woli poruszy si zakorzeniony w kadym Europej-



- 230 -

czyku instynkt poszanowania dla wiekowych urz-

dze, gdy w konstytucji Repiuibliki sowieckiej mo-
ralnie spostponowano duchowiestw^o, pozibawiajc

je prawa gosowania na równi z niepoczytalnymi

umysowo.
Lito moja dla popów zmoderowaa si nieco,

gdy si przekonaem, e i w nowych warunkach lud

im zgin nie da. Zaraz w pi€rwisz}'^ch dniach po po-

no:^nem opanowaniu Krasnojarska przez bolszewi-

ków w r. 1920 zdumiaem si mocno, widzc, jak

w wito Jordanu, mimo trzaskajce,go mrozu i mi-

mo rozpoczynajcych si represji sowieckich, cay
plac koo cerkwi katedralnej a czarny by od tu-

mów, które nie pomieciy si w samej wityni.

Wnet si dowiedzie miaem, e cerkiew i jej sudzy

otrzymuj take materjalniejsze dowody niezmienio-

nego przywizania narodu. W Tajszecie, pracujc

w urzdzie aprowizacyjnym i wiedzc, e ducho-

wiestw^o na równi z klas wolno zarobkujcych

rzemielników pozbawiono deputatu ywnocio-
wego, zastanawiaem si czasem nad tem, z czego

yje miejscowy pop. Przestaem si dziwi, gdy mi

opowiedziano, e on — handluje jajami, bo mu ich

chopi okoliczni znosz daleko wicej, ni dla sie-

bie i rodziny potrzebuje. A w Krasnojarsku w obo-

zie koncentracyjnym, gdym zazdroci kilku inter-

nowanym tam zakonnicom z pobliskiego klasztoru

eskiego, które zajaday si w obecnoci wygodzo-

nych wspówiniów masami kotletów, moja przy-

jacióka rosyjska, pukownikowa D., powiedziaa
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mi: sNiech Pan si raczej lituje nad niemi: czy chc
czy nie chc, musz co d^ie godziny je, eby si
nie psuy te róne dobre rzecz\', których tak wiele

dostaj*. Pochodziy te prowjanty czci ze starych

zapasów klasztornych, które jednak zlkli si naru-

szy nawet bolszewicy, a cze-ci z ofiar pobonych
duszyczek. Przj-pomnialy mi si te orgje obarstwa
po >skitach, czyli lenych klasztorach eskich su-

rowych a bogatych sektantów » starowierów«, o któ-

rych czytaem na kadej prawie stronnicy powieci

Mielnikowa-Pieczerskego s\V lasach « i »Na gó-

rach*. Moralnie take nie w tym stopniu ju wspó-
czuem duchowiestwu prawosawnemu, gdy si
z biegiem czasu przekonaem, e zaczjiia ono we
wielu wypadkach paktowa z szatanem sowieckim.

Trzyma si wprawdzie cerkiew uporczywie dalej

swego kalendarza juljaskiego, gdy urzdownie pa-

nuje gregorjaski, i musieli nawet bolszewicy ze-

z^'oli na obchodzenie dziesiciu w roku ^it ko-

cielnych wedug starej daty, — ale z drugiej strony

sspotykaem popów, którz}' pracowali w urzdach
administracyjnych i instytucjach owiatowych so-

wieckich, a syszaem nawet o takich, co uprawiali

propagand bolszewick z kazalnicy. Dowiedziaem
si te, w Delegacji Polskiej w Moskwie w zimie

r. 1921/22, e za cich zgod imj>erjalistów bolsze-

wickich wielu popów pod zewntrzn powok
chopsk przemyca si do Grodzieszczyzny jako

agitatorze' za powrotem naszych kresów na ono
pastwa ros^jskiego.
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Od proignoz co do przyszoci cerkwi w Rosji

si wstrzymam. Nie bd te dysliutowa tak popu-

larnej teraz u nas kwestji, czy ma jakie widoki krze-

wienie w Rosji idei unji kocielnej z Rzymem luib

nawet nawracanie narodu na wiar rzymsk. Nie

wydaj mi si te zagadnienia ywotnemi dlatego, e
obok znanych sikonnoci mistycznych duszy rosyj-

skiej do mtnego i nieokrelonego ^>bogoiskatiel-

stwa«, czyli poszukiwania wiary, poznaem jednak

take ca gbi niereligijnoci mylcego Rosja-

nina. Uderzy mnie ten rys szczególnie w lisitach Cze-

chowa, wydanych w kilku tomach z papierów po-

miertnych w czasie w^ojny, i susznie podziwianych

przez ca czytajc Rosj. Tam ten wielki pisarz

i giboki psycholog w kilku miejscach z niezwyk
bezwzgldnoci zaznacza, e religja wyksztaco-

nemu czowiekowi naszych czasów nie n\a absolu-

tnie niczego do powiedzenia, i nie moe dla by
ródem pokrzepienia duchowego ani wobec stra-

szliw'ych zagadek metafizycznych ani wobec ci-
szych zagadek ycia.

Zarzuci kto, e jednak ogromn wikszo
narodu stanowi lud, który jest wierzcy i sprawami

religijnemi przejty. Odpowiem: wiara chopa ro-

syjskiego jest martw wiar w liter cerkiewn —
w liter dla niego nieczyteln! — jego- mistycyzm,

bezkresowy i bezpodny, z hallucynacjami zatacza-

jcego si pijaka porówna mona, za nierozerwal-

nie z tym mistycyzmem w jego psychice przez dzi-

wny mezaljans jest skojarzony moe najgrubszy
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w wiecie materjalizm, któn.' do gruntu prze-

nika cay jego powszedni wiatopogld i ca co-

dzienn etyk. Na takici fundamentaci nie moe
by zbudowana prawdziwie }'wa religja, nie moe
by mowy o konkretnej, spoecznie zorganizowanej

krystalizacji pewnych wspólnych wierze transcen-

dentalnych i pewnych z niemi ideowo powizanych
maksym postpowania. Moe by mowa conajwy-

ej o religji cile obrzdowej, o zbiorowem zasp>o-

kajaniu pewnych jednakowych potrzeb uczucio-

wych przez pewne tradycyjne praktyki. A tego dla

ywotnoci religji za mao, jak za mao byoby sa-

mego szkieletu i skóry dla ycia organizmu ludzn

kiego.

Od religji przejdmy do kilku sów o pokrew-
nej z ni dziedzinie sztuki. Pokrewn religji jest

sztuka szczególnie w Rosji, bo ten tak naiwny jesz-

cze p>od wielu wzgldami naród traktuje i sztuk da-

leko powaniej, ni ludy zachodnie. Te naogó \^^-

dz w niej tylko odwitn rozr\'wk i ozdob y-
cia, a Moskal wyszego tj^pu — zadowolenie gbo-
kiej i staej potrzeby duchowej, istotn funkcj y-
ciow duszy ludzkiej. Nigdy nie miaem tak zupe-
nie wraenia, e uczestnicz w jakiej ceremonji ry-

tualnej, nigdy tak nie wiao na mnie religijnym na-

strojem starych Greków w ich teatrze, jak w r. 1915,

gdym siedzia wród elity inteligentnej publicznoci
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rosyjskiej w jednym z najdoskonalszych w wiecie

teatrów — Teatrze Artystycznym Stanisawskiego

w Moskwie — na klasycznych prawdziwie przedsta-

wieniach nowoczesnych tragedyj Czechowa, histo-

rycznych widowisk Aleksieja Tostoja i wierszowa-

nych dramatów Puszkina.

W roku 1921 ujrzaem teatry moskiewskie

znowu, i zdumiony bytem, na jak wiele przepychu

i starannoci a,rtystycznej je sta po czterech latach

ruiny bolszewickiej. Kositjumy renesansowe w »Wie-

czorze Trzech Króli « w Filji Teatru Artystycznego,

lub staro-wschodnie w Salome Wilde'a w Teatrze

Kameramym, tak samo i zasony na cianach, po

Szekspirowsku stosowane na obu tych scenach za-

miast dekoracji, byy nietylko tak gustowne i py-

szne, ale tak wytworne i cenne, e ze zdziwieniem si

pytaem, skd wzito na nie materjay w obdartej

i goej Bosji. Stroje biedermaierowskie w »Rewizo-

rze« Gogola w Teatrze Artystycznym i hiszpaskie

w » Cyruliku sewilskim* w Operze Wielkiej, byy
niemniej wietne, ale te moe pochodziy z zasobów

przedwojennych. e si jednak dochoway przez te

czasy, gdy nawet gobeliny flamandzkie i obrazy sta-

rych mistrzów krajano na unucki onierskie, — to

wiadczy o szczególniejszej opiece rzdu nad tea-

trem.

Mniej ni akcesorjami zachwycony byem
w Moskwie w 1921 r. gr. Nosia pitno pewnych

tendencyj niby-demokratycznych. Jak w polityce

z proletarjatu chciano zrobi cae spoeczestwo, tak
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w teatrze z galer] i zrobiono ca publiczno i do

gustów galerji dostrajano cay ton przedstawienia,

ap€lujc do niej czy to przez obfito bazeskich
dodatków do oryginau, jak w Wieczorze Trzech

Króli, czy to przez wiecowe apostrofy do audyto-

rjum, jak w Rewizorze, czy przez wyjaskrawianie

momentów sensacyjno-patologicznych, jak w Salo-

me, czy wreszcie przez sam wybór » rewolucyjnego

«

dramatu o upadku sabego i niedonego króla —
jak w Eryku XIV Strindberga.

Zewntrzne dzieje teatru, jak wszystkich insty-

tucja publicznych w Rosji, w chwili, gdy to pisz,

przechodz z fazy komunistycznej napowrót w ramy
ustroju kapitalistycznego. W pierwszych latach hol-

szewizmu wszystkie teatry byy rzdowe i wstip by
bezpatny dla czerni z wojsk, urzdów i zakadów
sowieckich, która otrzymywaa ze swych inst^iucyj

bilety, zapychaa widowni i zapluwaa foyer upami
z ziarn sonecznikowych.D ju znaczna ilo tea-

-trów znowu jest w rkach przedsibiorców prj^wa-

tnych — pod firm sipóek aktorskich, — bilety

znów sprzedaj si za pienidze — krzesa po kil-

kadziesit tysicy, loe po kilkaset lub po miljonie,

—

a wród puiblic2nioci, cho naogó oczywicie ubra-

nej ndznie, dzikus staje si ju rzadkoci, przewa-

aj fizjognomje inteligentne, a nie brak (jak i u nas)

wystrojonych paskarzy i ich utrzymanek. To te co-

raz mielej poczynaj wychyla gow i dawniejsze

siy twórcze w dziedzinie teatralnej: w Moskwie
praw^dziwie mnie orzewia wród atmosfery 50-
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wieckiej przepikna sztuka znanego teoretyka tea-

tru, Jewreinowa, »Co najwaniejsze « (Samoje glaw-

noje), majca za przedmiot misj spoeczn samego

teatru, i z najczystszym idealizmem wielbica szcz-

sn moc bogiej zudy, tej niezbdnej strawy bogów,

któr teatr karmi ród czowieczy wród ndzy ycia

potocznego, W osobliwej tej sztuce dziwaczny filan-

trop amerykaski najmuje trzech aktorów prowin-

cjonalnych, by mu jgrali, ale nie na scenie teatru,

jeno na scenie ycia, opromieniajc sonecznym bla-

skiem illuzji szarzyzn marnej egzystencji rónej bie-

doty inteligenckiej w drugorzdnym pensjonaciku.

Teza przeprowadzona jest z triumfujcym, zgoa

obcym nowszej literaturze rosyjskiej optymizmem,

a uszczliwiony pensjonat na scenie w^ rkach umie-

jtnego reysera, Sachnowskiego (docenta literatury

w uniw^ersytecie moskiewskim) zmieni si w czwar-

tym akcie z okazji doipowego baliku maskowego

w jaki ogród czarów, godny porów^nania z króle-

stwem Oberona i Tytanji w nie Nocy Letniej.

Ten icie meteoryczny utwór, to nie odosobnio-

ny — miejmy nadziej — fenomen. Pojmuj go ra-

czej jako zapowied, e w lad za powrotem do

kursu kapitalistycznego w polityce ekonomicznej

i sztuka nawróci ku swoim starym, wiekuistym,

ogólno-ludzkim ideaom, i jak urzeczywistnienie ko-

munizmu w ustroju spoecznym wniwecz si obró-

cio, tak i nic nie bdzie z hucznie goszonej od kilku

lat przez rzd sowiecki rewolucji w sztuce, nie sta-

nie adna sztuka specyficznie proletarska — której
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nawet jej propagatorzy dotd liej okreli nie po-

trafili — na miejsce dawnej sztuki rzekomo burua-
z:\'jnej, nie bdzie przesunicia punktu cikoci
w sztuce ze sfery wypowiedzenia si osobistego

w dziedzin psychiki zbiorowej, lecz po staremu

kady twórczy czyn artystyczny bdzie mia w sobie

w równej mierze pierwiastek indywidualnej ekspre-

sji niezwykego czowieka, jak i niemniej ywotn
funkcj socjaln budzenia w suchaczach czy wi-

dzach pewnych oddwików i wrae, które ich nie-

zalenie od ich credo politycznego lub sipK)ecznego

wynosz poza drobiazgowo pospolitej rzecz\'\vi-

stoci w oywcz sfer wartoci oderwanych, udu-

chowionych i niemiertelnych.

Byo mi danem patrze na wielki socjalno-po-

lityczny eksperyment bolszewizmu w trzech fazach

jego dziejów^: widziaem niepewne próby urzeczy-

wistnienia ustroju bolsze^^'ickiego w Chabarowsku
w r. 1918, byem z musu narzdziem zdecydowanej

ju i do gruntu ycia spoecznego sigajcej polityki

komunistycznej jako urzdnik sowiecki w Tajszecie

w r. 1920, wreszcie staem si wiadkiem kapitulacji

komunizmu i przj-wrócenia porzdków kapitalisty-

cznych w Moskwie w r. 1921.

To te nie bez susznoci oczekiwano odemnie
po powrocie jakiej syntez)' na podstawie moich do-

wiadcze.
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Rosja jest krajem potnych niespodzianek,

i na prognozy dzi si odwaa niebd ci, co w roku

1917 myleli, e bolszewizm 'petrogradzki utrzyma

si nie duej, ni kommuna paryska r. 1871. A my-
la tak wtedy ogó ludzi wyksztaconych.

Do wycieczek w dziedzin teoretycznych uogól-

nie nie czuj si na siach, nie bdc ani prawni-

kiem, ani politykiem, ani, co najwaniejsza,* ekono-

mist.

Przedstawi tu wic tylko trzy proste wnioski

logiczne laika, z koniecznoci dla mnie wynikajce
z tego, com widzia i przey.

Pierwszy rezultat moich spostrzee i zara-

zem najogólniejsze ich streszczenie, to fakt, e od-

sonia si przed memi oczyma szerzej ni kiedykol-

wiek ogromna otcha midzy teorj a prak-
tyk w dziedzinie polityki socjalnej. Oczywicie

otcha midzy ideolo^^ marzycieli a dzik ciem-

not mas musiaa by w Rosji szczególnie gboka.
Ale gbok pono jest wszdzie, i miem twierdzi,

e nietylko dla Rosji, ale dla caego wiata powan
nauk jest widzie, jak chciano wytpi buruazj
kapitalistyczn, a dzi nieprzeparcie wyrasta na jej

miejsce nowa buruazja sowiecka; jak chciano pod-

nie dobrobyt klasy pracujcej, a sproletaryzowano

do ostatecznoci cay naród; jak chciano najczulsz

opiek spoeczn rozcign nad dziemi, a miljony

ich umary z godu; jak chciano zrobi nauk wik-
sz ni kiedykolwiek potg w spoeczestwie, a wie-

dza zanika do szcztu wród szerokietgo ogóu; jak
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chciano pl05ta^^i sztuk na piedestale powszechnego

zrozumienia i ogólnej dostpnoci, a od tej zachty
pastwowej najlepsi artyci uciekli zagranic, a no-

we talenty w jej promieniach nie wyrosy.

Widowisko to kadego, co je oglda, na zaw-

sze wyleczy musi od bawochwalstwa wszelkiej

ideologji oderwanej, musi uczy niezbdnego we
^^ szelkiej polityce realizmu.

Powtóre: w republice, której hasem jest dykta-

tura proletarjatu pracujcego, w której nad wsz}'stko

sta^sia si prac, w której praca jest warunkiem
praw ob>'\\atelskich i bjlu materjalnego i ustawo-

wym obo^sizkiem kadego czowieka, — w tem pa-
stwie pracy bardziej ni gdziekolwiek i kiedykowiek

upada wydajno pracy ludzkiej. Wrzód po-

twornej biurokracji pokry ca powierzchni ciaa

spoecznego, setki wysokich pieców na Uralu zga-

sy do ostatniego, potna produkcja baweny tur-

kestaskiej spada do l^o przedwojennej, zagbie
donieckie daje znikom ilo wgla, a drzewa
z ogromnych przestrzeni lenych wyrhuje si nie-

skoczenie mniej ni przedtem i trzeba je kupowa
u zagranicy; rolnik zasiewa — na Syberji przynaj-

mniej — dziesit cz tego co poprzednio.

Znowu nie dla Rosji tylko, ale dla caego
wiata te dramatyczne zaiste szczegóy obrazu wy-
mownie chyba dowodz, e gównem niebezpiecze-

stwem przeksztacenia ustroju spoecznego w duchu
powszechnego upastwowienia jest niebj^way upa-

dek "v\ydajnoci pracy, i e dotd nie wynaleziono
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motywu, któryby tak skiutecznie móg t produktyw-

no pobudzi, jak ten bodziec zysku osobistego,

który koniec koców i bolszewicy ujrzeli si zmu-

szonymi znowu zastosowa.

Wreszcie po trzecie, i co najpowaniejsze

z wszystkiego. Nie jestem bynajmniej zalepionym

zasadniczym - przeciwnikiem socjalizmu. Nietylko

uznaj suszno spoeczn i wznioso moraln

jego da, ale przedewszystkiem nie mog nie wi-

dzie, e czy chcemy, czy nie chcemy, rozwój dzie-

jowy wszystkich wspóczesnych spoeczestw z nie-

ubagan koniecznoci ju wszed na tory ustawo-

dawstwa socjahstycznego, i adna sia dzi nie |

zwróci koa historji w innym kierunku. Z drugiej

strony widz równie doskonale, e despotyzm komi-

sarski w Rosji sowieckiej jest banbarzyskiem, mon-

golskiem wypaczeniem doktryn socjalizmu zacho-

dniego, i jestem przekonany, e tak potwornych form

ustrój radykalno-socjalistyczny nigdy nie mógby

przyj w adnem pastwie o kulturze zachodniej,

poczwszy od naszej Polski. Mimo to jednak znowu

i w tym punkcie uwaam, e w\ipadki rewolucji ro-

syjskiej s naukami nietylko dla Rosji, ale dla ca-

ego wiata. Ucz mianowicie nas wszystkich, jak

nieskoczonej ostronoci potrzeba przy wyprowa-

dzaniu w czyn wszelkich reform socjalistycznych, by

nie nadwery tego najywotniejszego ze wszystkich

dóbr materjalnych: ogólnego dobrobytu na ro-

dowego. W Rosji jak od ródki czarodziejskiej

przepada w odmtach przewrotu ta ogromna masa



241

bogactwa, która dawniej przy caym ucisku poli-

tycznym czjTiia j jednak krajem tak pontnym dla

przedsibiorczych cudzoziemców i tak drogim sercu

przecitnego >zjadacza chle)a«, nawet cho to by
nie nadwoaski kupiec, lecz polski inynier lub

-pralny kolonista niemiecki. Poprostu mimo do
dokadnego wniknicia we wszj'stko co si dzieje,

nieraz w sowieckiej Rosji i Syberji przechodzio

chwjia si za gow i pjia: gdzie si wsz}'stkie te

dostatki podziay, i czy cho kto ma naprawd co

z nich teraz? Przpomina si ten obraz proletary-

zacji Bliskiego Wschodu — Maej Azji i Syrji —
i upadku w nich materjalnej kultun,' rz}'mskiej, jaki

Renan w swych Dziejach Apostolskich kreli jako

wynik szerokiego komunizmu pierwszej ery chrze-

cijaskiej.

Ta ostatnia przestroga z dziejów nowej Rosji

-zczególnie gono brzmie powinna w uszach na-

szych, bo u nas w Polsce niewtpliwie dobrobyt na-

rodowy ju powanie ucierpia przez nieroz^vane

i niedojrzae dowiadczenia ustawodawcze i przez

hipertrofj biurokratyczn masz^'ne^ji pastwowej.
Nieche dla nas ma warto groby ten przekad na-

sz\'ch ssiadów, którzy chcieli zniszczy kapitalizm

i jego za, a zniszczyli kapita i jego dobra.

Siedem lat w Rosji. 16



ZAKOCZENIE.

Pieko repatrjacyjne.

Gdy wspomnienia te wyjd z pod prasy, proces

powrotu jeców, wygnaców i innych obywateli

polskich, da Bóg, moe ju bdzie na ukoczeniu.

Mimo to, a raczej wanie dlatego, — jako e chc
w tych obrazkach da kawa przeytej historji, —
UW aam za najwaciw^sze zakoczy ten zibiór mych
wTae powtórzeniem owych »Pierwszych myli po

powrocie do kraju «, które rzuciem na papier zaraz

w Warszawce, gdy dziki energicznej interwencji

naszego posa w Moskwie, p. Z. Stefaskiego, pocig
kurjerski uniós mnie nareszcie z granic Rosji, i sta-

nem na wolnej ziemi polskiej. Poczytywaem so-

bie wtedy za obowizek przedewszystkiem powie-

dzie spoeczestwu co o tych nieszczliwszych

odemnie repatrjantach, którzy albo wracali w da-

leko gorszych odemnie warunkach, albo te jeszcze

biedowali w gbiach republiki sowieckiej.

Na pieko repatrjacyjne — trudno uy mniej

silneigo wyrazu — patrzyem przez ostatnie pótrze-

cia miesica mojego pobytu w Moskwie, od 1 listo-

pada 1921 do poowy stycznia r. 1922, jako pracow-

#
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nik Delegacji Repatrjacyjnej polskiej w Wydziale

jeców wojennych, a zarazem pomocnik wicepre-

zesa tej Delegacji, p. Adama Zieleziskiego, w dziale

najbardziej obleganym, t j. w dziale doranych za-

pomóg ywnociowych i odzieov,yeh dla przeje-

dajcych eszelonów repatrjanckich i dla pojedyn-

czych petentów. Wreszcie penikm funkcj sekreta-

rza w nieurzdowej instjlucji ratunkowej, zorgani-

zowanej z poród pracowników dwóch ssiaduj-

cych ze sob urzdów polskich w Moskwie, Delega-

cji Repatrjacyjnej i Reewakuacj^jnej, mianowicie

w Komitecie Doranej Pomocy.

Na podstawie dowiadcze, w tej pracy zebra-

nych, przedewszystkiem stwierdzi musz, e lwia

cz tych narzeka zrozpaczonych i rozgoryczo-

nych repatrjantów, które roiJegay si w kraju po

wiecach, prasie i Izbie sejmowej, powinna bya by
adresowana do wadz sowieckich. Ich niesychana

niezdamo i niewtpliwa za wola pitrz}'a przed

polskiemi organizacjami repatrjacyjnemi na ka-
dym kroku przeszkody, o któr}'ch tylko ten moe
mie naleyte pojcie, kto sam przez jaki czas by
v\-przgnity do icie syzyfowej pracy Delegacji.

W tworzeniu tych gór lodowych, które bezustannie

za^gradzay drog naszemu okrtowi repatrjacyjnemu

na mtnych wodach oceanu rosyjskiego, — walny

udzia brali najwiksi nasi wrogowie: komunici pol-

scy w Rosji. Ci ludzie graH — i gdy to pisz, graj
jeszcze — o ostatni w yciu stawk: o ileby im si
nie udao przez paraliowanie akcji repatrjacyjnej

16*



- 244 -

zamci stosunki midzy Polsk a Rosj, a zarazem

rozgoryczy masy wygnacze przeciwko Polsce jako

winowajczyni ich cierpie, — nie byoby ju dla nioh

karjery w Rosji, tak jak niema gruntu pod nogami

w Polsce. Oni te gówTiie, zasiadajc na odpowie-

dzialnych stanowiskach w gubernjalnych urzdach

ewakuacyjnych (»Gub-Ewakach«) po Rosji i Sybe-

rji, /pracow^ali nad tem, by systematycznie utrudnia

powrót do kraju jednostkom wartociowym, i rów-

nie systematycznie zapychali eszelony ywioem

schorzaym, nietylko fiz>xznie, ale i moralnie, zara-

onym jadem nienawici do Polski, i zdemoralizo-

wanym przez typowo sowieckie, zupene rozerwa-

nie zwizku mylowego midzy prac zarobkow

a opiek spoeczn. Oni nam sali zamiast wyczeki-

wanych tsknie Polaków chmary zbolszewiczaego

chopstwa ruskiego z Grodzieszczyzny, roje ydów

i zastpy zamaskowanych agitatorów sowieckich,

loh dzieem byy takie typowe epizody jak ten, co si

rozegra pod oknami wagonu pa polskich z Irkuc-

ka, które uzyskay w Delegacji znaczn zapomog

w ywnoci i odziey i rozday j jak najbezstron-

niej midzy najbardziej potrzehujcych lud^

w swym eszelonie, zarówno Biaorusinów jak Po-

laków; za Biaorusini, zebrawszy wiec koo pocigu,

perorowali w mowach, e »s chwaa Bogu tymcza-

sem jeszcze w kraju wolnym, gdzie do nich

samych naley kontrola nad rozdawnictwem na-

lenych im zapomóg rzdowych, i e nie dadz si

krzywdzi przez iburuazj polsk «.
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Zaiste, zdumiewajcy prz}'kad tej hipnozy mas
przez frazesy, która jest najbardziej zdumiewaj-
cym a zarazem najstalszym objawem w tym obecnie

najmniej wolnym ze wszystkich krajów na wiecie.

Niedarmo urzdowe skrócenie nazwy Republiki:

jR. 5. F. S. R. (sRossijskaja Socjalisticzeskaja Fie-

dieratiwnaja Sowietskaja Respu>lika<£) artobliwie

przetumaczono sowami: sRiedkij suczaj fienomie-

nalnawo sumasszestwja rasy«: (s rzadki wypadek fe-

nomenalnego obdu caego plemienia^).

Wskutek rozstroju ruchu kolejowego w Rosji

i straszliwego, w znacznej mierze rozmylnego ma-

rudztwa wadz ewakuacyjnych, najsilniejsza fala

eszelonów pocza pyn ku Moskwie w czasie naj-

gorszym i najtrudniejszym, ju nie latem, lecz pón
jesieni i zim; gdym opuszcza Moskw w styczniu

r. 1921, byo ich jakie 150 w drodze ze wszystkich

stron Rosji i Syberji. Eszelony, opalane tylko przez

zorganizowan kradzie drzewa, pMDpychane naprzód

tylko przez skadanie wdowiego grosza na miljo-

nowe apówki dla kolejarzy, nie karmione w dro-

dze przez wadz sowieck pra\\ie zupenie (wbrew
zobowizaniu traktatowemu), zatrzymywane tygo-

dniami po stacjach, wloky si po miesicu, dwa
miesice i wicej z gbi Rosji i Syberji do Moskwy,
i docigay tam literalnie ostatnim tchem, wynisz-

czone ze wszystkich zapasów doszcztnie, zawalone

chorymi, z trupami na wsz}'stkich hamulcach. Lu-

dzie, czsto przeszedszy w drodze sakramentalny ty-

fus, marli po wyzdrowieniu z wycieczenia — jak
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onierz 5. dyTvizji z Syberji, Kwanica, na pitym
krasnojarskim eszelonie jeców, zmary ju w sa-

mej Moskwie. Byy przykady, jali eszelon turke-

staski, co jeciat dwa miesice z Taszkentu do Mo-
skwy, potem sta miesic w Moskwie, a potem jesz-

cze jecia miesic od Moskwy do granicy, razem
cztery miesice, — jak pity eszelon jeniecki i po-

cig sanitarny krasnojarski, które oba stay po trzy

tygodnie gotowe do wyjadzu na stacji Krasnojarsk,

a potem jeszcze po dwa — w Omsku; — jak znany

ju w caej Polsce czwarty jeniecki z Krasnojarska,

co sta w Orszy dni szesnacie, zjada psy i wysprze-

da si z paszczów prócz dwóch na wagon. Do tych

haniebnej dla sowieckiej Rosji przykadów przyby-

wa w chwili, gdy to pisz, jeszcze straszny ezelon ka-

zaski, który wedug wiadomoci w gazetach z dnia

22 marca 1921 roku, na przebycie 1.633 kilometrów

]>otrzebowa caych trzech miesicy, i w którym
z 1.948 osób zmaro w drodze 1.299, czyli dwie trze-

cie ogólnej liczby jadcych! A od kolegi z 5. dywizji,

co wraca pitym eszelonem krasnojarskim, otrzy-

maem z obozu izolacyjnego w Dblinie list, z któ-

rego dosownie przytaczam nastpujcy wymowny
ustp: »Z wielk bied docignlimy do granicy,

naprawd by to cud, ju bez chleba i tuszczów.

Znalelimy jeszcze jedyny bób, który mona byo
w Orszy kupi, i tak ten jedzc i pracujc,po drodze

przy oczyszczaniu stacyj od' niegu, docignhmy
ledwo ledwo. Byem tak zmczonym i wyczerpanym

ze si, e nic mi si nie chciao po przyjedzie do
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Dblina. Prawd mówic, nie mogem chodzi,

a o myleniu mowy by nie mogo, — byem takim,

jak si ma przed sob nowonarodzone dziecko.

Obecnie w Rosji jeszcze gorzej: przjjecha tutaj T.:

jecha z kolejarzami, mówi, e o szóstym transpor-

cie niema mowy, jemu sie udao na faszywe doku-

menty wyjecha. Jeden pud mki czarnej w Krasno-

jarsku kosztuje trzy miljony rubli: to byo w gru-

dniu; ile obecnie kosztowa musi, a ile w Moskwie!

Po drodze spotykalimy od Smoleska cae po-
cigi umarych — straszne rzeczy! — Tru-

pów nikt nie chowa, wyrzucano je wprost z wago-

nów, a po nich chodzili ludzie, psy i winie*.

Taka sytuacja stawiaa i stawia Delegacj Re-

patrjacyjn Rzeczj-pospolitej Polskiej w Moskwie
wobec ogromu zada zapomogowych, któremu

rodki rzdowej instytucji polskiej, nawet przy po-

mocy skromnych funduszów Komitetu Doranej Po-

mocy i prz;y' chtnym sukursie Amerj-kanów adn
miar sprosta nie byy w stanie. Choby Polska

bya tak bogata, jak Anglja, nie byaby daa wemi
zasobami pastwowemi ani w przyblieniu rady bie-

dzie repatrjanckiej. Koniec tych straszliwych sie-

dmiu lat kataklizmów wiatowych postawi nas wo-
bec katastrofy ywioowej równie, potnej, jak ta

analogiczna, któr w pierwszym roku wojny wia-
towej stworzya carska Rosja, pdzc nieprzejrzane

masy wygnacze ze wschodnich ziem Polski w^ gb
swego pastwa. Jak wtedy rzuciy si do ratowania

Centralny Komitet Obywatelski i Polskie Towaray-
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stwo Pomocy Ofiarom Wojny, tak i teraz, na koco-

wej stacji tej polskiej drogi krzyowej, pomóc mo-

ga tylko zorganizowana akcja z inicjatywy samego

spoeczestwa, poza ramami dziaalnoci rzdowej.

I zrozumia to naród, tworzc Komitety Pomocy

Jecom, urzdzajc kwesty uliczne, skadki i wie-

czory na dochód repatrjantów. Ta praca nad rato-

waniem tak lichego naogó materjau obywatel-

skiego, jaki nam w postaci powracajcych wygna-

ców dawaa Rosja, jednak nie posza na marne. Jak

wierzyem jeszcze w Moskwie, tak wierz i teraz

w odrodzenie niejednego, co zbiedzony na duchu

i ciele po czycu sowieckim, biernie si ucieka pod

opiek filantropji krajowej.

e w Moskwie samej na moich oczach dla oca-

lenia tych mas robio si, co si mogo i jak najlepiej

si umiao, to jako wiadek z caem przekonaniem

stwierdzi musz. Nie spotkaem wród pracowni-

ków Delegacji Repatrjacyjnej czowieka, coby si

leni pracowa ca si o kadej porze dnia c^y

nocy, w pitek czy witek, gdy tylko byo potrzeba.

Przekonanie o doniosoci roboty i ideowa ocho-

czo do pracy, mimo rozpaczliwych warunków

i wyników, bya ogólna. Nie spotkaem take, do-

dajmy mimochodem, adnego synekurzysty wród

czonków ssiedniej Delegacji Reewakuacyjnej,

z których minister Olszewski przez swój talent orga-

nizatorski umia wyciska maximum wydajnoci

w pracy. Cae noce nadprogramowej roboty caego

personalu, na sposób bolszewickich »woskresni-
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ków«, ale z innym zgol efektem, byy tam rzecz

czst, a i w dzie pan szef granicy godzin urzdo-
wych nie uznawa: sam byem wiadkiem, jak zwo-

awszy na ósm wieczorem zebranie swych wspó-
pracowników i dowiedziawszy si, e dwóch z nich

wyszo sobie po robocie do miasta, zapyta ostro:

>I po co oni po miecie chodz?* To te olniewano
]x)lszewików przy targach o polskie zabytki sztuki

znajomoci rosyjskiej literatury fachowej i w zdu-

mienie ich wyprawiano nieubagan dokadnoci
informacji o zagrzebanych po odle^ych ktach Ro-

sji polskich skarbach muzealnych lub maszynach fa-

brycznych. Jeeli przewieziono faktycznie do kraju

mimo w szystko stosunkowo mao, to win ponosi je-

dynie bierny op>ór strony rosyjskiej, a nie brak ru-

chliwoci ze strony przedstawicielstwa pyolskiego.

Powracajc jednak jeszcze na chwil do ro-

boty tej Delegacji, w której pracowaem sam, kilka

sów pK)wici musz dziaalnoci jej wicepre^sa,

p. Adama Zieleziskiego, który przez wiksz cz
mojego po-bytu wskutek urlopu prezesa by fakty-

czn gow instytucji. Dziaa on na swojem stano-

wisku nietyle rub organizacyjn, jak minister

Olszewski, ile zawstydzajcym przj^kadem. Nie-

strudzony od wczesnego rana do pónej nocy, prze-

raajco wszechobecny i na wszystko pamitny, j>o-

gra si jaldby z luboci w fale drobiazgowej i naj-

drobiazgowszej roboty. Widmo ministra skarbu Mi-

chalskiego, niemniej wszechobecne we wsz^^stkich

pono urzdach naszych, zmuszao wiceprezesa trzy-
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ma rk na wszystkich szczegóach akcji zapomo-
gowej: caemi dniami prawie otoczony czy vi kan-

celarji, czy na podwórzu, czy w kurytarzu tumami
wyndzniaych i rozebranych repatrjantów, ostre

z nimi wiód targi o funty soniny, puszki mleka
konserwowego i kawaki ubrania. Szorstkiemi so-

wy i oficerskiemi gestami pokrywa gbok lito
swego romantycznego polskiego serca nad tym ogro-

mem ndzy. »Panu wszystko ukradli? Doskonale, co

za wygoda — jedzie Pan bez balastu!* — »ona
Panu umara na tyfus? Doskonale, nie ma Pan ju
o ni kopotu!* — »Panu si chce je? Co za prze-

starzae nawyczki!« — »Pan ma dziurawe buty?

A có to za przesd, e trzeba mie cae!« — »A wy,

stary, czemu ju raz nie umieracie? Mówicie, ecie
ju jedn nog w grobie? A czemu si drug tak

uparcie trzymacie?* — mia si i paka zarazem

si chciao, suchajc tysicy takich aforyzmów%

i wiedzc, e czowiek, co je tonem komenderuj-
cym wygasza, sam przeszed wszystkie biedy wi-
nia politycznego w sowieckiej Rosji i gboko
wspóczujc dusz przeywa wszystkie cierpienia

klientów delegacyjnych. Podrwiwano sobie z tej ro-

boty jego, e zmienia delegacj, w jakie Rzymsko-

Katolickie Towarzystwo Dobroczynnoci; zarzucano

nie bez racji, e cierpiay na tej drobiazgowej pracy

zapomogowej wiceprezesa sprawy powane, ogólne,

zasadnicze, które powinny byy by przedmiotem

spokojnego obmylenia i czstych a przewlekych

konferencyj z Delegacj rosyjsk, na co wszystko
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p. Zieleziskiemu nie starczA^o czasu. Ale kto, jak

ja, napatrzy si przez siedem lat filantropji wojen-

nej i jej gboko demoralizujcym skutkom, ten zna

moraln donioso i ^^'ysok spoeczn odpo\\ie-

dzialno kadego mikroskopijnego szczegóu akcji

jamuniczej. A kto znowu, jak ja, widzia, e yw-
nie nie byo komu w Delegacji lej wielce powanej
roboty z penem zaufaniem powierzy, ten nie moe
kr}'tykowa p. Zieleziskiego za to, e si jej nawet

ze szkod dla innych dziaów pracy tak oddawa.

Dnia 19 stycznia 1922 stanem na ziemi pol-

skiej i nocowaem w Baranowiczach. Z luboci od-

dychajc polskiem powietrzem i spacerujc bez

obawy aresztowania, ciekawie si nazajutrz rozgl-

daem po tym okrzyczanym i osawionym punkcie

etapowym, o którym tyle syszaem zego, a któ-

rego donioso, bdc sam repatrjantem, tak dobrze

rozumiaem. Niedarmo posowi naszemu w Moskwie
na pierwsz wiadomo o wywalczeniu pozwolenia

na mój wyjazd powiedziaem, e jest to najwaniej-

sza chwila w mojem yciu, niemniej wana, ni
chwila prz>'jcia na wiat, »bo jest chwil narodzin

do nowego ycia « (jak piknie uzupeni moj myl
p. Stefaski). Rozumiaem wic teraz doskonale, e
od pierwszych chwil repatrjanta na ziemi ojczystej,

od spyosobu przyjcia go przez Polsk, zalee moe
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caa jego przysza postawa obywatelska wobec na-

sze] pastwowoci.
Có wic z tego punktu widzenia w Baranowi-

czach zobaczyem?
Prawda, e spdziem tam tylko dob. Prawda,

e przybyem bez wielkiego utrudzenia pocigiem
popiesznym, w dwa dni z Moskwy, co mnie musiao
usposabia do widzenia wszystkiego w wietle róo-
wem. Prawda, e cieszyem si specjalnemi wygo-

dami w baraku, rezerwowanym dla byych zaka-

dników^ i winiów politycznych, a ponadto jeszcze

serdeczn osobist opiek niestrudzonego wice-ko-

misarza pana Staniewskiego, co wszystko mnie na-

tchno nawet do rymów dzikczynnych w ksidze

pamitkowej. Prawda wreszcie, e jako rutynowa-

nego starego aresztanta, nie bardzo mnie rozczuli

widok moich znajomych syberyjskich z eszelonu

tomskiego, rozlokowanych na dwupitrowych pry-

czach, i zeskrobujcych opatami brud z kamiennej

posadzki: bo po tjurmach i obozach koncentracyj-

nych naibraem przekonania, e czowiek jest naj-

wytrzymalsze z Boskich stworze i moe przey ta-

kie rzeczy, które nieobytemu z gromadzkiemi miesz-

kaniami wydaj si potwomocir. Ale z tem wszyst-

kiem nie mogem nie widzie, o ile lepiej ju wtedy

byo w Baranowiczach, ni niedawno jeszcze przed-

tem, w dantejskiej epoce tego etapu, znanej mi z wie-

ci i powieci.
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Tym akordem optymizmu i niezomnej wiary

w stateczny postp ku lepszemu urzdze pastwo-
wych polskich rozmylnie zamykam te karty.

Jak niegdy wychowanie w szkoach niemiec-

kich na dugo napoio mnie drczcem przekona-

niem, e my Polacy jestemy jednak eine minder-

wertige Nation. tak znowiu le siedem lat wdrówek
1 poniewierki po Rosji naodwrót uzupeniy moj
edukacj obywatelsk polsk tym nieocenionym

skarbem, jakim jest spotgowane poczucie godnoci

narodowej, wyszoci kulturalnej i ywotnoci poli-

tycznej nas Polaków w porównaniu z gboko my-

lcym i czasem byszczco zdolnym, ale chroni-

cznie gnunym i spoecznie bezradnym ssiadem na-

szym na Wschodzie.

Pisaem w Krakowie, w marcu 1922 r.
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